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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. BOBROWIECKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA 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

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14622541500000 6. Numer KRS 0000423252

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

Ewa Petrykiewicz Prezes Zarządu TAK

Aleksiej Katkow Członek Zrarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Halina Lipiecka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Małgorzata Grzebień Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Furgała Członek Rady Fundacji TAK

Krystyna Znojewska-
Prokop

Członek Rady Fundacji TAK

Józef Maj Członek Rady Fundacji TAK

Joanna Gumińska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "DLA POLONII"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Prowadzenie oraz wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i 
opiekuńczej zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin polskiego 
pochodzenia żyjących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i 
repatriantów.
2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania w kraju, 
propagowanie wychowania w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, 
kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w społeczeństwie.
3. Prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej.
4. Popularyzowanie i ochrona kultury polskiej w kraju i poza granicami, w 
tym także ochrona zabytków, a także dóbr kultury i innych pamiątek 
związanych z dziejami środowisk polskich w kraju i za granicą.
5. Propagowanie, popularyzowanie, utrwalanie i ochrona dziedzictwa 
kultury europejskiej wyrastającej z gruntu chrześcijańskiego w kraju i poza 
jego granicami.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej oraz organizowanie pomocy w 
kraju i dla środowisk polskich żyjących poza granicami Polski, zwłaszcza 
dla środowisk polskich na Wschodzie.
7. Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc osobom polskiego pochodzenia 
pragnącym osiedlić SIĘ W Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Integrowanie i wspieranie środowisk polskich na Wschodzie poprzez 
działania na polu edukacji i kultury oraz przedsiębiorczości i organizacji 
pozarządowych.
9. Promocja sportu i turystyki. Działania na rzecz propagowania i 
organizowania wypoczynku i turystyki dzieci oraz młodzieży, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży Polaków żyjących poza granicami kraju oraz środowisk 
polskich na Wschodzie.
10. Współpraca z Oddziałami Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 
na polu edukacji, wychowania i propagowania kultury polskiej. Wspieranie 
działalności statutowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, 
zwłaszcza w obszarze działalności edukacyjnej i wychowawczej na rzecz 
młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie na terenie Polski i za granicą placówek oświatowych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży polskiego 
pochodzenia ze Wschodu oraz rodzin polskich emigrantów z Zachodu, w 
szczególności szkół gimnazjalnych i szkół licealnych, burs, internatów, 
stołówek, klubów sportowych, ognisk i kół zainteresowań, szkół 
Muzycznych, szkół języków obcych oraz wspieranie Liceum 
Ogólnokształcącego Niepublicznego  Kolegium Św. Stanisława Kostki z 
siedzibą w Warszawie w zakresie kształcenia młodzieży polskiej ze 
Wschodu.
 2. Wspieranie absolwentów pochodzenia polskiego ze Wschodu z
Placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja, 
oraz studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu.
3. Wspieranie działalności oświatowo − wychowawczej szkół poza 
granicami Polski, zwłaszcza w środowiskach polskich na Wschodzie.
4. Pozyskiwanie obiektów i nieruchomości służących celom edukacyjnym i 
opiekuńczo−wychowawczym i prowadzenie tam placówek oświatowych, a 
także udostępniania ich placówkom prowadzonym przez Oddział 
Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w 
Warszawie w zakresie działalności na rzecz Polaków na Wschodzie.
5. Tworzenie i prowadzenie edukacyjnych instytucji kształcenia, 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli z kraju i z zagranicy.
6. Organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, seminariów, 
warsztatów oraz kursów i szkoleń w kraju i za granicą.
7. Organizowanie imprez kulturalnych w tym: organizowanie festiwali, 
koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, wystaw, itp.
8. Tworzenie i prowadzenie instytucji propagujących kulturę polską i
Europejską, w tym instytutów kulturalnych, galerii, bibliotek, muzeum itp.
9. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
obozów edukacyjnych.
10. Zakładanie i prowadzenie stron internetowych i internetowych 
serwisów informacyjnych dla realizacji celów Fundacji.
11. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych i innych
Przedsięwzięć mających służyć pozyskaniu środków na sfinansowanie lub 
dofinansowanie celów ustanowienia Fundacji.
12. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami 
edukacyjnymi i z placówkami kultury.
13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w kraju i za granicą oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja „Dla Polonii” kontynuowała działania w zakresie wspierania powrotu do Polski i kształcenia młodzieży polskiego 
pochodzenia ze Wschodu, a także współpracę z Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w 
Warszawie, dla którego organem prowadzącym od stycznia 2018 r. jest Fundacja „Dla Polonii”.
Działania Fundacji w 2018 roku w szczególności objęły:
− wspieranie powrotu do Polski dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu (z krajów byłego Związku Radzieckiego) 
poprzez zapewnienie im możliwości nauki na poziomie szkoły ponadpodstawowej i dofinansowanie kosztów ich zamieszkania w 
przyszkolnym internacie;
- udzielanie stypendiów dla uczniów liceum polonijnego, w celu dofinansowania kosztów pobytu w przyszkolnym internacie i 
całodziennego wyżywienia przez okres nauki w szkole.
− realizacją autorskich programów wychowawczo −edukacyjnych dla młodzieży z polskimi korzeniami ze Wschodu;
− dofinansowanie szkolnych konkursów, koncertów, uroczystości i wydarzeń kulturalno −oświatowych, które budują 
świadomość tożsamości kulturowej i przynależności narodowej;
− pomoc rodzicom uczniów uczących się w Liceum Polonijnym w procesie asymilacji w społeczeństwie polskim po ich 
przyjeździe ze Wschodu;
− podejmowanie wobec instytucji państwowych i samorządowych oraz podmiotów prywatnych działań związanych z 
pozyskaniem nowej siedziby dla szkoły i internatu dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu;
− uwrażliwienie społeczeństwa polskiego na potrzebę wspierania Polaków na wschodzie oraz umożliwienia im powrotu do 
Polski na stałe. 
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Zrealizowane w 2018 roku projekty i akcje społeczne:
„Witamy w domu”- Kształcenie kulturowe i językowe młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. ( 2018) − celem projektu 
było odbudowanie więzi młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu z Polską poprzez zapewnienie im bezpłatnej nauki w 
Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie, dofinansowanie kosztów utrzymania w przyszkolnym 
internacie i całodziennego wyżywienia, a także realizacja programu kulturowego, formację  patriotyczną i integrację z  polską 
młodzieżą. Z projektu skorzystało w okresie 01.01.2018  do 31.08.2018 roku 160 uczniów w wieku od 15 do 18 lat, 
pochodzących z rodzin o polskich korzeniach z ośmiu krajów z dawnego ZSRR. Wartość całego projektu to   743 000,00 zł, w tym 
dotacja Kancelarii Senatu RP w kwocie 400 000,00 zł.

Witajcie w domu − prowadzona przez cały rok akcja fundraisingowe (działania poprzez stronę internetową 
www.witajciewdomu.pl, profil na Facebooku, newsletter wysyłany do darczyńców, dystrybucja ulotek i biuletynu szkolnego 
„Witajcie w domu”). Celem akcji jest jak najszersze informowanie społeczeństwa polskiego i środowisk polonijnych o 
możliwości przekazania darowizny pieniężnej na pomoc w edukacji w Polsce uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu oraz 
odpisu  1 % podatku dochodowego na cele pożytku publicznego realizowane przez Fundację. W ramach akcji „Witajcie w 
domu” propagowano Mecenat szkolny, tj. możliwość objęcia przez Darczyńcę opieką stypendialną wybranego ucznia lub kilku 
uczniów pobierających naukę W Liceum Polonijnym w Warszawie.

"Różne kultury − jedna tożsamość". Jest to dwuletnie partnerstwo strategiczne pomiędzy trzema organizacjami, które zajmują 
się edukacją dzieci i młodzieży na etapie szkoły średniej. Partnerstwo w projekcie tworzyły: Fundacja „Dla Polonii”, która 
opiekuje się Liceum Polonijnym w Warszawie, Stowarzyszenie Macierz Szkolna wspierające polskie szkoły na Litwie, a także 
Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech. Realizacja projektu rozpoczęła się W drugiej połowie  2016 r. i trwała do sierpnia 
2018 roku. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Fundacja „Dla Polonii” 
otrzymała trzy transze dotacji: w  2016 r. w wysokości 232 676,66 zł, w 2017 r. w wysokości 233 615,28 zł  oraz po rozliczeniu 
projektu 110 155,09 PLN  w 2018 r. od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (tj. Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w 
Polsce). Wspólne partnerstwo miało za zadanie wspierać kadrę edukacyjną poprzez dostarczenie nowych i atrakcyjnych w 
formie materiałów dydaktycznych, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, jak również podejmowanie współpracy z 
rodzicami uczniów ze środowisk dewaloryzowanych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli nauczyciele i wychowawcy, 
uczniowie w wieku gimnazjalnym i licealnym, oraz ich rodzice. Projekt zakończył się 31 sierpnia 2018 r. Fundacja dokonała 
ostatecznego rozliczenia finansowego z partnerami wypłacając im należne kwoty wynikające z umów partnerskich. W ramach 
projektu powstały materiały dydaktyczne w formie online- umieszczone na stronie e-akademia.net- i drukowanej. W trakcie 
projektu odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli oraz ogólnodostępna konferencja.  

Jubileusz 25- lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium Św. Stanisława Kostki oraz 15- lecia 
działalności szkoły na rzecz Polaków ze Wschodu powracających do ojczyzny- W kwietniu 2018 r. Fundacja zorganizowała 
obchody jubileuszu szkoły. Uroczystość podzielona była na dwie części. Podczas części pierwszej odbyła się Msza Święta 
sprawowana przez biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej ks. arcybiskupa Henryka Hosera, która zainaugurowała 
uroczystości jubileuszowe Liceum Kolegium Świętego Stanisława Kostki oraz działalności Szkoły na rzecz Polaków ze Wschodu. 
Druga część uroczystych obchodów odbywała się w Starej Oranżerii- Teatrze Królewskim w Łazienkach, a poprowadził ją aktor 
Andrzej Młynarczyk. Całość wydarzenia swoim patronatem honorowym objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-
Duda, która uczestniczyła również w obchodach. Nad przygotowaniem uroczystości pracowało wielu wolontariuszy, a dzięki 
wsparciu instytucji zewnętrznych koszty realizacji obchodów zostały bardzo mocno ograniczone.

„Odkrywanie dziedzictwa- odkrywanie tożsamości ”- projekt dofinansowany z programu „Rodzina polonijna. Współpraca szkół 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka  
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce ” 
organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Festiwal Pieśni Patriotycznych (IV edycja w dniu 27 listopada 2018 r.) z okazji Narodowego Święta Niepodległości z udziałem 
młodzieży polskiego pochodzenia z gimnazjum i liceum polonijnego z Warszawy. Laureaci festiwalu otrzymali nagrody 
rzeczowe, a uczestnicy okolicznościowe upominki.
Nagranie gali finałowej festiwalu zostało zarejestrowane przez Telewizję Polską. Festiwal został utrwalony w formie transmisji 
na żywo, do której link został udostępniony dla wszystkich, a w szczególności  Szkole Polskiej w Nowym Rozdole we współpracy, 
z którą to Fundacja prowadziła projekt  „Rodzina polonijna” dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2017 r. 
Fundacja otrzymała pierwszą transzę środków w wysokości  25 000 zł. W 2018 r. Fundacja otrzymała II transze w wysokości 25 
000 zł.  Całkowita kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł.
W ramach dofinansowania z MEN zostały również zrealizowane międzynarodowe warsztaty dziennikarskie, w trakcie których 
młodzież wspólnie przygotowała ulotkę okolicznościowe z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości oraz dwa konkursy 
historyczne o Polsce- laureaci po stronie Ukraińskiej zostali zaproszeni do Polski na rozdanie nagród. Podczas wizyty uczniowie 
zostali zaproszeni na wizytę w MEN. W ramach projektu został również zrealizowane spotkanie Bożonarodzeniowe. Ze środków 
z grantu został również stworzony film o szkole pt. „Szkoła z Pasją” mówiący o pielęgnowanych w LON Kolegium św. St. Kostki 
tradycjach patriotycznych oraz prezentujący miejsca pamięci historycznej w Warszawie związane ze 100-leciem odzyskania 
niepodległości.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

220

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2018 r Fundacja „Dla Polonii” otrzymała z Fundacji LOTTO dofinansowanie w wysokości 35 000 PLN na dokończenie prac 
sanitarno- budowanych w celu zakończenia projektu „Przy wspólnym stole”. Dzięki wsparciu Fundacji LOTTO oraz wielu osób 
prywatnych udało się zebrać środki na wykonanie niezbędnych prac. Od 2016 r. Fundacja prowadziła akcję „Witajcie w domu” 
mającą na celu zebranie środków finansowych na wyposażenie kuchni i stołówki przy Internacie LON Kolegium Św. Stanisława 
Kostki. Od września 2018 r. uczniowie jedzą posiłki przygotowywane w kuchni. Działaniem tym udało się nam podnieść jakość 
wyżywienia przy jednoczesnym spadku kosztów. 

Fundacja „Dla Polonii” otrzymała od Fundacji Grupy PKP darowiznę w wysokości  10 000 PLN, która zostanie przeznaczona w 
2019 r. na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla uczniów. 

Środki finansowe zebrane z odpisu 1% podatku zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu artykułów 
spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla uczniów.

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

Druk: NIW-CRSO 5



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

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w 
zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. 
Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania 
mogą być nazywane „szkołami", "studiami", 
"klasami" itp. Zapewniają one formalnie 
zorganizowane zajęcia związane z hobby, 
rekreacją lub rozwojem własnym. Nie 
prowadzą one do uzyskania dyplomu 
zawodowego, licencjata czy stopnia 
naukowego.
Fundacja w ramach działalności pożytku 
publicznego prowadziła odpłatne zajęcia 
rysunku, zajęcia teatralne oraz rytmiczno-
muzyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Zajęcia miały na celu 
rozwijać talenty u dzieci, uczyć bawić oraz 
uczyć zachowań prospołecznych i 
integrować dzieci w grupie.

85.52.Z 0,00 zł

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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 pomoc Polonii i Polakom za granicą

Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczonych 
i innych przedsięwzięć które służą pozyskaniu 
środków na sfinansowanie lub dofinansowanie 
celów ustanowienia Fundacji.
Organizowanie szkolnych konkursów, festiwali, 
koncertów, uroczystości i wydarzeń kulturalno − 
oświatowych, które budują świadomość 
tożsamości kulturowej i przynależności 
narodowej.
Program stypendialny dla uczniów gimnazjum i 
liceum polonijnego, którego celem jest 
dofinansowanie kosztów pobytu w 
przyszkolnym internacie i całodziennego 
wyżywienia przez okres nauki w szkole.

99.94.Z 47 134,96 zł
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w 
tym:

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) 1 365 178,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 359 521,61 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 750,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 227,23 zł

e) pozostałe przychody 2 679,96 zł

0,00 zł

422 454,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 892 681,97 zł

0,00 zł

812 241,77 zł

80 440,20 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

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)

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Usługi reklamowe świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych - sponsorów i partnerów 
Fundacji "Dla Polonii" w realizacji projektów edukacyjnych na rzecz pomocy młodzieży 
polskiego pochodzenia ze Wschodu, która kształci się w liceum polonijnym w Warszawie. W 
okresie sprawozdawczym 2018 r Fundacja nie świadczyła usług reklamowych.                               
                                                                                                                                                                           
                                                                      .

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 47 134,96 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 422 454,68 zł
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w 
tym:

2.4. Z innych źródeł 2 907,19 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -101 159,26 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 47 134,96 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 477 372,16 zł 47 134,96 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

1 460 680,87 zł 47 134,96 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

780,27 zł

15 911,02 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wyżywienie, kształcenie uczniów liceum oraz wyposażenie kuchni dla szkoły 47 134,96 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

0,00 złg) z działalności gospodarczej

0,00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 750,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 

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.

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

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)

0 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)

0,00 etatów

14 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2.1. Organizacja posiada członków

8 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)

10 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 72 037,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72 037,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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 

72 037,00 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)

0,00 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)  

6 003,08 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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)

10 osób

w 
tym:

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

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:
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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

0,00 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)

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Witajcie w Domu Wzmocnienie wiez z Polska 
dzieki lepszemu poznaniu 
ojczystego jezyka, historii i 
kultury (m.in. konkurs 
historyczny, uroczystosci 
patriotyczne, festiwal piesni 
patriotycznych, konkurs 
recytatorski poezji 
patriotycznej, poznawanie 
zabytków kultury w Polsce);
• Zapewnienie młodziezy 
dobrych warunków bytowych 
niezbednych do nauki oraz 
wyrównanie róznic 
edukacyjnych (uczniowie 
pochodza z roznych systemów 
edukacyjnych na wschodzie), a 
w konsekwencji dobre 
przygotowanie do zdania 
polskiej matury, itp.

Kancelaria Senatu RP, Biuro 
Polonijen

400 000,00 zł

2 Rodzina polonijna. 
Współpraca szkół 
funkcjonujących w 
systemach oświaty innych 
państw oraz organizacji 
społecznych za granicą 
prowadzących nauczanie 
języka polskiego, historii, 
geografii, kultury polskiej 
oraz innych przedmiotów 
nauczanych w języku 
polskim ze szkołami w 
Polsce.- Odkrywanie 
dziedzictwa-odkrywanie 
tożsamości

Wzmocnienie więzi z Polską 
dzięki lepszemu poznaniu 
ojczystego języka, historii i 
kultury,
2. poprawa stanu wiedzy 
polskich uczniów na temat 
sytuacji rodaków za granicą 
oraz poznanie polskiego 
dziedzictwa za granicą
3.poprawa stanu wiedzy na 
temat Polski- jej historii i 
dziedzictwa wśród 
beneficjentów projektu
4. budowa więzi pomiędzy 
uczniami z Polski a ich 
rówieśnikami mieszkającymi za 
granicą.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 22 454,68 zł
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Petrykiewicz- Prezes Zarządu
Aleksiej Katkow- Członek Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-04
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