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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica SAPIEŻYŃSKA Nr domu 10A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-215 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-536-02-00

Nr faksu 22-536-02-20 E-mail sekretariat@batory.org.pl Strona www www.batory.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

1988-05-07

2004-02-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00218807700000 6. Numer KRS 0000101194

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aleksander Smolar prezes Zarządu TAK

Anna Materska - 
Sosnowska

członek Zarządu TAK

Mikołaj Cześnik członek Zarządu TAK

Edwin Bendyk członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja jest niezależną organizacją pozarządową o statusie organizacji 
pożytku publicznego założoną w 1988 roku. Celem Fundacji jest 
wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a 
zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i 
oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia 
narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marcin Król przewodniczący Rady TAK

Jan Krzysztof Bielecki członek Rady TAK

Andrzej Olechowski członek Rady TAK

Agnieszka Holland członek Rady TAK

Helena Łuczywo członek Rady TAK

Henryk Woźniakowski członek Rady TAK

Olga Tokarczuk członek Rady od 1 lipca 
2019

TAK

Andrzej Rychard członek Rady od 1 lipca 
2019

TAK

Andrzej Rapaczyński członek Rady do 30 
czerwca 2019

TAK

Marcin Matczak członek Rady od 1 lipca 
2019

TAK
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1/ Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając 
(finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje 
prowadzące: 
a. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa 
prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad 
instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia 
publicznego i społecznego, 
b. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw 
kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i 
wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej 
aktywności i odpowiedzialności, 
c. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych 
wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na 
rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: 
edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona 
środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, 
charytatywna i humanitarna), 
d. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 
społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, 
dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych 
gospodarczo, społecznie, kulturowo), 
e. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, 
edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i 
zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, 
f. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i 
upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, 
politycznych, 
g. programy stypendialne  dla młodzieży szkolnej i akademickiej. 
2/ Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja 
współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania 
wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter 
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych 
źródeł. 
3/ Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Od 32 lat Fundacja wspiera inicjatywy służące zwiększaniu aktywności obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności 
za wspólne dobro, w tym dobro przyszłych pokoleń. Pomaga organizacjom, które stoją na straży praworządności, bronią praw 
człowieka i obywatela, upominają się o równe prawa dla grup narażonych na wykluczenie, przemoc i dyskryminację, chronią 
środowisko naturalne. Zachęca do aktywności obywatelskiej, współpracy z władzami samorządowymi, angażowania 
mieszkańców w sprawy wspólnoty oraz do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w wyborach. Monitoruje działania 
władz i sposób stanowienia i stosowania prawa. Przedstawia propozycje rozwiązań dające gwarancje ochrony praworządności i 
służące naprawie państwa: zwiększeniu przejrzystości i reprezentatywności procesu wyborczego, wzmacnianiu roli i kompetencji 
władz samorządowych, tworzeniu polityki społecznej odpowiadającej na współczesne wyzwania. Ważną rolę w działaniach 
Fundacji odgrywa współpraca międzynarodowa i  dialog między  społeczeństwami i kulturami. Fundacja działa na rzecz dobrego 
członkostwa w Unii i na rzecz zbliżenia do UE krajów sąsiadującymi z nią na wschodzie. W ciągu 32 lat swojej działalności 
przekazała ponad 17 tysięcy dotacji i 6,5 tysiąca stypendiów na kwotę 455 mln złotych.

W 2919 roku Fundacja prowadziła:
  trzy programy dotacyjne:  Demokracja w Działaniu i  Aktywni Obywatele   - skierowane do organizacji społecznych 
działających w Polsce oraz program Dla Białorusi - wspierający inicjatywy obywatelskie podejmowane przez organizacje 
społeczne w Białorusi
 trzy programy operacyjne:  Masz Głos, Masz Wybór , forumIdei, Przeciwdziałanie Uzależnieniom 
 a także: afiliowane przy Fundacji Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Stosunków  Zagranicznych ECFR.
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Fundacja administrowała też  dziewięcioma Funduszami Powierzonymi firm  i osób prywatnych:  im. Iwony Winiarskiej - 
Feleszko, Janiny i Tomasza Maczugów, Wandy i Jadwigi Chruściel, "Rozwiń skrzydła" im. J. i J. Putka, Grupy Pracuj. Większość z 
nich finansowała projekty edukacyjne oraz stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk. W ramach funduszy 
przyznaliśmy 94 stypendia na rok akademicki 2019/2020 na łączną kwotę 349 010 zł oraz 11 dotacji na kwotę 130 040 zł.

PROGRAMY DOTACYJNE

W 2019 roku w związku z przygotowaniami do uruchomienia nowego programu dotacyjnego Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzw. Funduszy EOG  
(patrz niżej), zakończyliśmy przyznawanie dotacji w ramach programu Demokracja w Działaniu, w którym wspieraliśmy 
organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji lub społeczną kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych. W 
minionym roku w otwartym konkursie dotacyjnym przekazaliśmy 24 dotacje, w tym 13 na przeciwdziałanie dyskryminacji i 11  
na społeczną kontrolę funkcjonowania instytucji publicznych oraz  13 dotacji pozakonkursowych. W sumie  na dotacje 
przekazaliśmy 2,8 mln zł, z czego ponad 1 mln zł sfinansowaliśmy z wpłat 1% podatku.

Rok 2019 był okresem intensywnej pracy nad uruchomieniem nowego programu dotacyjnego dla organizacji społecznych 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności 
obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program ten, o budżecie 30 milionów euro zaplanowany  
jest na  okres 2019–2024, prowadzony jest  przez Fundację w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich.

W ramach programu Dla Białorusi na inicjatywy służące pobudzaniu aktywności obywatelskiej, szczególnie ludzi młodych, 
przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównościom, poszerzaniu dostępu do niezależnej informacji przekazaliśmy 2 mln zł.

PROGRAMY OPERACYJNE

W programie Masz Głos Masz Wybór, kontynuowaliśmy zainicjowaną w 2006 roku ogólnopolską akcję Masz Głos, w której 
zachęcamy lokalne organizacje społeczne i grupy nieformalne do podejmowania działań służących pobudzaniu aktywności 
obywatelskiej i rozwiązywania problemów lokalnych we współpracy z samorządem. W 2019 roku uczestniczyło w niej 309 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz lokalne media, domy kultury, biblioteki i inne instytucje z 191 gmin. 
Uczestnicy prowadzili działania, które pomóc mają mieszkańcom włączyć się w decydowanie o sprawach ich społeczności: 
poprawić kontakt mieszkańców z radnymi, wprowadzić w samorządzie możliwość zgłaszania przez mieszkańców inicjatywy 
lokalnej, propozycji wspólnie uzgodnionego zagospodarowania przestrzeni publicznej, ulepszenie – zgodnie z potrzebami 
mieszkańców – programu instytucji publicznych, wprowadzenie i rozwijanie budżetu obywatelskiego w gminie. 

W 2019 roku uruchomiliśmy również Akademię Samorządową, oferującą wsparcie dla samorządowców wywodzących się 
spośród byłych uczestników akcji Masz Głos, organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, którzy chcą poszerzyć swoją 
wiedzę i kompetencje potrzebne do sprawowania nowej funkcji społecznej.

Podobnie jak w poprzednich latach w okresie wyborczym  prowadziliśmy kampanie profrekwencyjne mobilizujące obywateli i 
obywatelki do uczestnictwa w wyborach:  europejskich  (kampania pod hasłem „Lepiej wybierz!” ) i  parlamentarnych  (pod 
hasłem  „Zabierz głos, bo go stracisz ”).  We współpracy z Towarzystwem Dziennikarskim prowadziliśmy monitoring głównego 
wydania programu informacyjnego Telewizji Polskiej pod kątem przestrzegania przez TVP wymogów pluralizmu, bezstronności i  
niezależności zapisanych  w art. 21.1. Ustawy o radiofonii i telewizji.

W uruchomionym w marcu 2018 roku programie Forum Idei, bazującym na dorobku i doświadczeniach eksperckich i 
rzeczniczych prowadzonych wcześniej przez Fundację w programach Debaty, Masz Głos, Masz Wybór, Odpowiedzialne Państwo, 
Otwarta Europa poszukiwaliśmy odpowiedzi na współczesne wyzwania dla Polski w sferze społecznej i politycznej, w tym w 
relacjach międzynarodowych. W 2019 roku prace forumIdei koncentrowały się na: obronie praworządności i przeciwdziałaniu 
niszczeniu instytucji demokratycznego państwa prawa, wzmacnianiu roli i kompetencji władz samorządowych, tworzeniu 
założeń całościowej polityki społecznej odpowiadającej na współczesne wyzwania oraz promowaniu proeuropejskiej polityki 
polskiej oraz partnerskich relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami. We współpracy z Zespołem Ekspertów Prawnych Fundacji, 
zrzeszającym wybitnych teoretyków i praktyków prawa analizowaliśmy konsekwencje zmian ustroju sądów dla porządku 
prawnego w Polsce i w Unii Europejskiej. Eksperci Zespołu przygotowali propozycje przywrócenia funkcjonowania zgodnie z 
prawem najważniejszych ustrojowych instytucji państwa: Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu 
Najwyższego, sądów powszechnych i prokuratury. Propozycje te wydane w formie pięciu ekspertyz stały się przedmiotem 
konferencji Jak przywrócić państwo prawa? Przygotowaliśmy też dwa raporty o stanie praworządności w Polsce: W oblężeniu – 
dlaczego polskie sądy są ważne dla Europy, apelujący do Komisji Europejskiej o wszczęcie procedury przeciwnaruszeniowej w 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

związku z nowym systemem dyscyplinarnym sędziów oraz Pogłębiający się kryzys w Polsce. Kiedy w Europie umiera 
praworządność, podsumowujący skutki łamania zasad państwa prawa i wzywający KE do wprowadzenia środka 
zapobiegawczego w sprawie utworzonej z pogwałceniem prawa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Kontynuowaliśmy prace w ramach międzynarodowego projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz 
ochrony funduszy UE, prowadzonego w 11 państwach Unii Europejskiej ze środków Komisji Europejskiej.  Jego celem jest 
sprawdzenie możliwości zastosowania tzw. „paktu uczciwości”, do ochrony środków UE przed nadużyciami oraz zwiększenia 
transparentności ich wydatkowania w ramach systemu zamówień publicznych. Projekt otrzymał nagrodę Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich Excellence in open administration za innowacyjne podejście do współpracy z organizacjami 
społecznymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami w budowaniu zaufania publicznego poprzez przeciwdziałanie 
korupcji.

W oparciu o prowadzone w 2018 roku seminaria z udziałem ekspertów i praktyków od samorządu terytorialnego 
przygotowaliśmy kompleksowe propozycje zmian służących usprawnieniu funkcjonowania władz lokalnych, wzmocnieniu i 
poszerzeniu kompetencji samorządu i jego demokratyzacji. Zawarliśmy je w raporcie Polska samorządów. Silna demokracja, 
skuteczne państwo pod redakcją dr. hab. Dawida Sześciły, zawierającym 21 pomysłów na zwiększenie samodzielności wspólnot 
samorządowych poprzez m. in. decentralizację usług publicznych w obszarach tak ważnych dla mieszkańców obszarach jak 
ochrona zdrowia, edukacja, mieszkalnictwo i bezpieczeństwo, wzmocnienie podstaw finansowych samorządu, poprawy 
funkcjonowania lokalnej demokracji, zmiany relacji z „centrum” państwa.

W ramach refleksji nad modelami rozwiązań socjalnych, które odpowiadałyby na wyzwania współczesnego świata zajęliśmy się 
skutkami społecznymi reformy edukacji wprowadzonej przez PiS i problemem opieki instytucjonalnej i usług opiekuńczo-
edukacyjnych dla najmłodszych. Wydaliśmy diagnozę niedoinwestowania opieki żłobkowej w Polsce oraz analizę korzyści 
wychowawczych, społecznych i ekonomicznych, jakie przynoszą inwestycje w usługi opiekuńczo-edukacyjne. Analizie 
poddaliśmy także politykę mieszkaniową 

W działaniach międzynarodowych skupiliśmy się na promocji skutecznych mechanizmów prawnych i finansowych dla promocji 
demokracji i wartości europejskich w krajach członkowskich. Promowaliśmy zwiększenie środków na działania organizacji 
społecznych w ramach budżetu unijnego programu Prawa i Wartości. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
przygotowaliśmy kampanię informacyjną o tym, czym jest Wspólnota Europejska i co przynależność do Unii Europejskiej daje 
państwu polskiemu i polskim obywatelkom i obywatelom. W ramach działań na rzecz budowy dobrych stosunków

służących interesom Polski i Ukrainy oraz zbliżeniu między społeczeństwami obu krajów przeprowadziliśmy badania 
funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej i zaproponowaliśmy rozwiązania sprzyjające budowie granicy nowoczesnego 
sąsiedztwa. 
Zorganizowaliśmy też kolejne dwa spotkania Forum Polska –Ukraina w Warszawie i w Kijowie, poświęcone dyskusji o 
rezultatach wyborów prezydenckich

w Ukrainie i europejskich i parlamentarnych w Polsce oraz ich skutkach dla stosunków polsko-ukraińskich i europejskich.

Swoje działania kontynuowały dwa programy afiliowane przy Fundacji: Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw 
Zagranicznych (ECFR), zajmujące się promocją spójnej, skutecznej, opartej na wartościach europejskiej polityki zagranicznej Unii 
Europejskiej oraz Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom upowszechniający polskie doświadczenia w dziedzinie 
terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

W 2019 roku Fundacja wypłaciła 77 dotacji, jedną nagrodę i 169 stypendiów na łączną kwotę 5,3 mln zł.
Na realizację własnych projektów wydaliśmy 6,4 mln zł.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

14000000

1000

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Wsparcie instytucjonalne i projektowe, w tym 
udzielanie dotacji dla organizacji społecznych, 
które zajmują się ochroną praw człowieka i 
równego traktowania, przeciwstawiają się 
wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia, 
stoją na straży przestrzegania zasad 
demokratycznego państwa prawa, kontrolują 
funkcjonowanie instytucji publicznych, działają 
na rzecz ochrony środowiska i ochrony praw 
zwierząt.
Dotacje udzielane są zarówno na działania 
projektowe, jak i na działalność misyjną 
organizacji, a także  wzmocnienie i rozwój 
organizacji.

91.33.Z 1 010 449,49 zł

2

upowszechnianie i ochrona wolności 
i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji

Wsparcie inicjatyw służących zwiększaniu
partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu
poczucia odpowiedzialności obywateli za
wspólne dobro: działania na rzecz przejrzystości
życia publicznego i upowszechniania
społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem
instytucji publicznych; 
włączania mieszkańców we współdecydowanie 
o
sprawach dotyczących ich społeczności oraz
zachęcania ich do świadomego uczestnictwa w
wyborach;podnoszenia poziomu
publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu
formułowania i wdrażania polityk publicznych na

91.33.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 14 145 101,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 105 300,97 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 996 791,31 zł

e) pozostałe przychody 2 043 009,67 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Wsparcie inicjatyw mających na celu 
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z 
uboższych środowisk, z mniejszych miast i 
małych miejscowości, w tym
dotacje dla organizacji społecznych z 
województwa świętokrzyskiego prowadzących 
programy stypendialne dla młodzieży ze swojego 
regionu a także wypłata stypendiów dla uczniów 
i studentów z małych miejscowości i 
niezamożnych środowisk. Wsparcie 
finansowane jest z Funduszy Powierzonych 
prowadzonych przez Fundację ze środków 
przekazanych przez darczyńców prywatnych i 
instytucjonalnych oraz z przekazanych na ten cel 
wpłat 1%.

85.32.C 45 486,67 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 454 926,36 zł

2.4. Z innych źródeł 4 076 564,16 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 051 461,75 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 055 936,16 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Dotacje dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka i równego 
traktowania, przeciwdziałają dyskryminacji i wykluczeniu, stoją na straży przestrzegania państwa 
prawa, kontrolują 
funkcjonowania instytucji demokratycznych, działają na rzecz budowania solidarności wewnątrz 
sektora pozarządowego i przeciwdziałania kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego.

1 010 449,49 zł

1 Stypendia dla studentów studiów dziennych państwowych uczelni warszawskich, którzy  pochodzą 
z niezamożnych środowisk i mniejszych miejscowości, - z wpłat 1% na Fundusz im. Iwony
Winiarskiej - Feleszko otrzymanych w 2019 r.

2 864,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 586 611,43 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 27 000,00 zł

w 
tym:

27 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

403 566,38 zł

6 088 123,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 963 236,82 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -3 504 802,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 15 778 108,86 zł 1 055 936,16 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

11 610 103,83 zł 1 055 936,16 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

134 916,17 zł

3 977 110,09 zł

55 978,77 zł 0,00 zł

2 Stypendia dla studentów wyższych szkół państwowych oraz stypendia na pokrycie kosztów
rekrutacji na studia dla młodych osób  pochodzących z niezamożnych środowisk i mniejszych 
miejscowości,  z wpłat 1% na Fundusz "Rozwiń skrzydła" im. J.J. Putka otrzymanych w 2019 r.

41 504,57 zł

3 Wsparcie chórów amatorskich z wpłat 1% na Fundusz "Śpiewaj" im. Staszka Jonczyka otrzymanych 
w 2019 r.

725,90 zł

4 Dotacja na prowadzenie Młodzieżowych Klubów Historycznych z wpłat 1% na Fundusz Małgorzaty 
Szejnert otrzymanych w 2019 r.

54,70 zł

5 Stypendia dla studentów dziennych studiów na uczelniach państwowych z wpłat 1% na Fundusz J. 
i T. Maczugów otrzymanych w 2019 r.

336,80 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 77 894,30 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

2 247 726,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

46 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

32,15 etatów

242 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

2 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 873 780,58 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

3 873 780,58 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 120,83 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 387,79 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 964 715,09 zł

2 792 980,39 zł

- nagrody

- premie

100 000,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 71 734,70 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 909 065,49 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 873 780,58 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

12 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

15 500,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Odnośnie punktu II.2.1  Trudno jest  oszacować liczbę odbiorców naszych działań. Fundacja prowadziła w 2019 r 
cztery programy dotacyjne, w których wspierała finansowo działania podejmowane przez inne podmioty oraz 
działania aktywizacyjne, eksperckie i programy wydzielone,  w których samodzielnie lub w koalicji z innymi 
organizacjami prowadziła różne działania skierowane do węższego i szerszego grona odbiorców: instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych, mediów, grup obywateli, szerokiej opinii publicznej. W ty wypadku 
odbiorcami są: bezpośredni uczestnicy organizowanych przez Fundację konferencji i debat, adresaci wysyłanych 
przez nas mailowo relacji z organizowanych wydarzeń, czytelnicy wydawanych przez nas  raportów, analiz, publikacji 
i rekomendacji (rocznie kilkadziesiąt tysięcy odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych), uczestnicy inicjowanych i 
wspieranych przez nas działań (np. do prowadzonej przez Fundację akcji "Masz głos" przystąpiło  309 organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych oraz lokalne media, domy kultury, biblioteki i inne instytucje z 191 gmin., a w 
organizowanych przez nie działaniach lokalnych trudna do sprecyzowania liczba osób). 
W programach dotacyjnych w roku 2019 udzieliliśmy 77 dotacji, głównie dla organizacji pozarządowych 
(stowarzyszeń i fundacji) oraz  169 stypendiów dla studentów i maturzystów w ramach prowadzonych przez 
Fundację Funduszy Powierzonych (Fundusz im. Iwony Winiarskiej - Feleszko, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów, 
Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel oraz Fundusz "Rozwiń skrzydła" im. J. i J. Putka, Fundusz Grupy Pracuj).

Odnośnie V.1.3 Liczba osób zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawiera głównie osoby zatrudniane 
dorywczo do pomocy przy działaniach programowych, często tylko na 1-2 dni w ciągu roku. W grupie tej są także 
osoby, które otrzymały wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło, w tym dzieło autorskie. Liczba zleceniobiorców 
pracujących dłużej niż miesiąc na podstawie umów cywilnoprawnych nie przekracza 10 osób.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Kulik - Bielińska Dyrektor Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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