
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 

                    

za rok 2017

•
•
•
•  (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. BOBROWIECKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Kod pocztowy 00-728 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 225592111

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjadlapolonii.pl

Strona www www.fundacjadlapolonii.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego 2015-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14622541500000 6. Numer KRS 0000423252

Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Petrykiewicz TAK

Aleksiej Katkow TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Hanna Lipiecka
Fundacji

TAK

TAK

TAK

Krystyna Znojewska TAK

Józef Maj TAK

TAK

FUNDACJA "DLA POLONII"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

1

repatriantów.
2

3
4. Popularyzowanie i ochrona kultury polskiej w kraju i poza granicami, w 

5. Propagowanie, popularyzowanie, utrwalanie i ochrona dziedzictwa 

jego granicami.
6

7

8

9

polskich na Wschodzie.
10
na polu edukacji, wychowania i propagowania kultury polskiej. Wspieranie 

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

Druk: MPiPS 2



1

pochodzenia ze Wschodu oraz rodzin polskich emigrantów z Zachodu, w 

Wschodu.
2. Wspieranie absolwentów pochodzenia polskiego ze Wschodu z 

oraz studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu. 
3

4

5

6. Organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, seminariów, 

7. Organizowanie imprez kulturalnych w tym: organizowanie festiwali, 
koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, wystaw,  itp. 
8

9
obozów edukacyjnych.
10
serwisów informacyjnych dla realizacji celów Fundacji.
11

dofinansowanie celów ustanowienia Fundacji.
12
edukacyjnymi i z placówkami kultury.
13

2017

ponadpodstawowej i dofinansowanie kosztów ich zamieszkania w przyszkolnym internacie;
- udzielanie stypendiów dla uczniów liceum polonijnego, w celu dofinansowania kosztów pobytu w 

Wschodu;

Wschodu;

Druk: MPiPS 3



Zrealizowane w 2017

(2017

145 01.01.2017  do 
31.08.2017 roku 145 uczniów w wieku od 15 do 18

779 620,00
Senatu RP w kwocie 330 000,00

dystrybucja ulotek i biuletynu szkolnego „Witajcie w domu”). Celem akcji jest jak najszersze 

1 % 

Warszawie.

2016

303 
280,00 234 675,71

120 uczniów z Polski oraz 14 uczniów z gimnazjum z Litwy. Realizacja 
2016 2016

2017 27 lutego 2017 r. Rozliczenie 
2017 r. 

2016 r. i potrwa do sierpnia 
2018

2016 232 676,66
2017 233 615,28

wieku gimnazjalnym i licealnym, oraz ich rodzice.
8 czerwca 

2017

Mecenasów uczniów Liceum Polonijnego. 
15 listopada 2017

Druk: MPiPS 4



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

220

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

2017 r. Fundacja 
25 000

50 000

100-leciem 

  

50 000
samoobrony oraz dwie wycieczki edukacyjne.

15 000
30 000

18 80,65
1000

do sal lekcyjnych.

3.2. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

publicznego
Numer Kodu (PKD)

pomoc Polonii i Polakom Organizowanie zbiórek 

rzeczowych i innych 

sfinansowanie lub 
dofinansowanie celów 
ustanowienia Fundacji. 
Organizowanie 
szkolnych konkursów, 
festiwali, koncertów, 

kulturalno-

narodowej. Program 
stypendialny dla 
uczniów gimnazjum i 
liceum polonijnego, 
którego celem jest 
dofinansowanie 
kosztów pobytu w 
przyszkolnym 
internacie i 

nauki w szkole.

99.94.Z

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


publicznego
Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 

Podklasa ta obejmuje 

zakresie sztuki, teatru 
oraz muzyki. Jednostki 

"studiami", "klasami" 

formalnie 

one do uzyskania 
dyplomu zawodowego, 
licencjata czy stopnia 
naukowego.
Fundacja w ramach 

teatralne oraz 
rytmiczno-muzyczne 
dla dzieci w wieku 

grupie.

85.52.Z

5.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Informacja o przychodach organizacji

d) Przychody finansowe

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

Numer Kodu (PKD)

73.11.Z

partnerów Fundacji "Dla Polonii" w realizacji 
projektów edukacyjnych na rzecz pomocy 

"Dla Polonii".

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 8



e) ze spadków, zapisów

publicznego w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

z podatku dochodowego od osób prawnych

1

dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 9



przyznanego zwolnienia)

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

w odniesieniu do tych 

najem

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

0.0 osób

0.0 etatów

18.0 osób

8.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

Druk: MPiPS 10



3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

10.00 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób

Druk: MPiPS 11



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 
tym:

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

(patrz komentarz do punktu 4)

na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 osób

okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

3.3 przez okres od 30 dni do 6

okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby

Druk: MPiPS 12



umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

te uwagi w przygotowane pole)

sprawozdawczym

publicznych
– 

, 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Druk: MPiPS 13



2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

organizacji

Ewa Petrykiewicz
Aleksiej Katkow

02.07.2018 r.

Lp
lub akcji w 

kapitale

Lp Liczba kontroli

Druk: MPiPS 14


