
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAZETY WYBORCZEJ  
ZA ROK 2020 

Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 została usta-
nowiona 1 października 2018 roku przez spółkę Agora SA i zarejestrowana 4 grudnia 2018 
roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Reje-
stru Sądowego pod nr 0000760539. Fundacja otrzymała nr NIP 5213848739 i nr REGON 
381945231. Adres poczty elektronicznej Fundacji: fundacja@wyborcza.pl  

Władze statutowe Fundacji Gazety Wyborczej na dzień 31.12.2020 stanowią: 
Zarząd Fundacji - jednoosobowy 
Joanna Krawczyk - Prezeska Zarządu 

Organem nadzoru jest Rada Fundacji w składzie: 
Jerzy Wójcik - Przewodniczący Rady 
Peter Wolodarski - Członek Rady 
Jarosław Kurski - Członek Rady 
Anna Kryńska-Godlewska - Członek Rady 
Grzegorz Piechota - Członek Rady 
Adam Ringer - Członek Rady 

Pani Anne Elizabeth Applebaum Sikorska pełniła funkcję Członka Rady Fundacji w przed-
miotowym okresie sprawozdawczym – 2020 r. Złożyła ona swoją rezygnację z pelnienia ww. 
funkcji w dniu 14 maja 2020 r., została ona wykreślona z KRS w dniu 15 grudnia 2020 r. 

Członkowie Rady i Zarząd nie pobierają z tytułu swoich funkcji wynagrodzenia. 

Celami statutowymi Fundacji są: 
• działalność kulturalna i oświatowa w zakresie rozwoju edukacji, kultury, sztuki, dziennikar-

stwa i mediów;  
• integracja środowisk naukowych, dziennikarskich, artystycznych i biznesowych;  
• wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz dziennikarstwa oby-

watelskiego;  
• wspieranie rozwoju komunikacji społecznej;  
• propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa, wolnych i niezależnych środków maso-

wego przekazu oraz swobodnego dostępu do jakościowej i niezależnej informacji;  
• pogłębianie i promowanie budowy, rozwoju, umocnienia demokracji oraz rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego;  
• propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw człowieka i 

obywatela oraz zasad równości i równouprawnienia;  
• prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i 
życiowej; 

• promocja i organizacja wolontariatu; 

1.1 Dane fundacji.

1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji. 

1.3 Cele statutowe fundacji.

  
 ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

e-mail fundacja@wyborcza.pl 
NIP 5213848739 

KRS 0000760539 
REGON 381945231 

 

mailto:fundacja@wyborcza.pl
mailto:fundacja@wyborcza.pl


• działalność charytatywna. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
• działalność badawczą i wydawniczą poświęconą zagadnieniom rozwoju niezależnych me-

diów i rzetelnego przekazu informacji;  
• działalność popularyzacyjną i szkoleniową (w szczególności w formie warsztatów, semina-

riów, konferencji, stron internetowych, happeningów, e-learningów) dotyczącą promocji i 
utrwalania idei wolności, demokracji i praw człowieka, wolności słowa, tolerancji; 

• działalność kulturalną i artystyczną (w szczególności w formie wystaw, koncertów, poka-
zów zdjęć) o tematyce poświęconej uwrażliwianiu społeczeństwa na współczesne zagad-
nienia pokoju, wolności, demokracji i praw obywatelskich;  

• organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;  
• organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej;  
• organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;  
• wspieranie i realizację działań służących rozwojowi niezależnego dziennikarstwa oraz wal-

ce z dezinformacją i nieprawdziwymi informacjami (fake news).  

W okresie sprawozdawczym Fundacja Gazety Wyborczej prowadziła swoją działalność sta-
tutową prowadzoną zarówno w głównej siedzibie Fundacji w Warszawie jak i na terenie całej 
Polski. Realizując misje Fundacji, w roku 2020 działalność statutowa Fundacji była prowa-
dzona poprzez realizację następujących programów: 

1. Program dziennikarstwa śledczego 
Cel 1: działalność kulturalna i oświatowa w zakresie rozwoju edukacji, kultury, sztuki, dzien-
nikarstwa i mediów  
Cel 2: integracja środowisk naukowych, dziennikarskich, artystycznych i biznesowych po-
przez: 
wspieranie i realizację działań służących rozwojowi niezależnego dziennikarstwa oraz walce 
z dezinformacją i nieprawdziwymi informacjami (fake news)  

Fundacja Gazety Wyborczej wspólnie z Gazetą wyborczą zorganizowała projekt promujący 
ideę dziennikarstwa śledczego, i prezentująca najważniejsze dziennikarskie śledztwa redak-
cji. W jej ramach w centrum Warszawy zawisł baner z wizerunkami polityków PiS i hasłem 
„Reporterzy śledczy >>Wyborczej<< odkrywają. Ujawniają. Rozliczają”. W ramach projektu 
wystartowała także specjalna podstrona: pod adresem www.extra.wyborcza.pl/afery można 
było przeczytać o największych dziennikarskich śledztwach dziennika, które skupiały się 
wokół afer w partii Prawo i Sprawiedliwość. W zapowiedzi: „Wolne media patrzą władzy na 
ręce. Zobacz najważniejsze śledztwa >>Wyborczej<< i wideo prezentującym można chrono-
logicznie usłyszeć o „taśmach” Jarosława Kaczyńskiego; kupowaniu działek przez premiera 
Mateusza Morawieckiego i przepisaniu ich na żonę; zakupie maseczek od instruktora nar-
ciarstwa, znajomego ministra Łukasza Szumowskiego; dofinansowaniu z NCBiR spółki brata 
ministra. Lista śledztw sięga roku 2015 (czasu przejęcia władzy przez PiS). Dzięki projektowi 
Fundacja wsparła misję czwartej władzy jaką jest patrzenie władzy na ręce i działania dzien-
nikarzy śledczych Gazety Wyborczej. 
Ze strony Fundacja otrzymała wpłaty darowizn w wysokości 6.000 zł. 
Koszt projektu: 386.300 zł 

1.4 Działania realizacji celów statutowych fundacji.

2.1 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji ce-
lów statutowych.
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2. Nagroda im. Krzysztofa Millera 
Cel 3: wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz dziennikarstwa 
obywatelskiego poprzez: 
działalność kulturalną i artystyczną (w szczególności w formie wystaw, koncertów, pokazów 
zdjęć) o tematyce poświęconej uwrażliwianiu społeczeństwa na współczesne zagadnienia 
pokoju, wolności, demokracji i praw obywatelskich 

Nagroda im. Krzysztofa Millera to inicjatywa Gazety Wyborczej wspierana przez Fundację 
Gazety Wyborczej. W 2020 roku Fundacja po raz drugi wsparła tę nagrodę. Wspólnie z Ga-
zetą Wyborczą nagrodą tą nie tylko uczciliśmy pamięć wybitnego fotoreportera Gazety Wy-
borczej, ale też chcieliśmy, by była ona inspiracją i wyzwaniem, dla wszystkich, którzy mają 
talent, odwagę i determinację, by podążyć jego reporterskim śladem. 
W konkursie mogli brać udział i fotografowie profesjonalni, i amatorzy. W 2020 roku padł ko-
lejny rekord liczby zgłoszeń – do organizatorów przysłano 370 fotoreportaży. Zdjęcia ocenia-
ło jury w składzie: Ewa Ewart – producentka filmów dokumentalnych i dziennikarka BBC, 
Anna Bedyńska – fotoreporterka i laureatka World Press Photo oraz Grand Press Photo, 
Karolina Sekuła – fotografka, fotoedytorka współpracująca z Bloomberg EMEA w Londynie, 
Paweł Kopczyński – szef redakcji fotograficznej na Europę Środkową i Wschodnią oraz wy-
darzeń sportowych w Reuters Pictures, Tomasz Kowalski – prezes zarządu Deutsche Bank 
Polska, Joanna Krawczyk – prezeska zarządu Fundacji „Gazety Wyborczej”, Jerzy B. Wójcik 
– wydawca „Gazety Wyborczej”, oraz Beata Łyżwa-Sokół – szefowa działu foto „Gazety Wy-
borczej”. 
Nagrodę im. Krzysztofa Millera 2020 za odwagę patrzenia otrzymał Irańczyk Karim Mottaghi. 
Laureatem Nagrody Fundacji Gazety Wyborczej za odwagę w dokumentowaniu, ale też by-
cie wśród walczących o swoją wolność i wolność swojego kraju oraz postawę obywatelską 
otrzymał Jędrzej Nowicki. Zwycięzca konkursu otrzymał 10 tys. zł oraz statuetkę zaprojek-
towaną przez Ewę Marię Śmigielską, laureat Nagrody Fundacji „Gazety Wyborczej” – 3 tys. 
zł. Oprócz laureatów w finale znaleźli się: Natalia Ershova i Alexey Malgavko z Rosji; Maciej 
Jaźwiecki, Anna Hartman-Ksycińska i Bernard Kwapiński z Polski oraz Chris Mozyro z Wiel-
kiej Brytanii. 
Koszt projektu: 43.000 zł 

4. Współpraca z King Boudouin Foundation United States (KBFUS) 
Cel 5: propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa, wolnych i niezależnych środków ma-
sowego przekazu oraz swobodnego dostępu do jakościowej i niezależnej informacji po-
przez: 
organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych: 

W ramach działań fundraisingowych Fundacji rozpoczęliśmy współpracę z King Boudouin 
Foundation United States. King Baudouin Foundation United States (KBFUS) służy jako 
pomost wiedzy między amerykańskimi darczyńcami a zagranicznymi organizacjami non-pro-
fit. Dzięki KBFUS Fundacja Gazety Wyborczej może otrzymywać od darczyńców z USA do-
nacje, które można odliczyć od podatku, jednocześnie oszczędzając kłopotów i kosztów 
związanych z założeniem własnej organizacji charytatywnej w Stanach Zjednoczonych. 
KBFUS zajmuje się obsługą darczyńców i administracją back-office, w tym wpływami z po-
datków. 
W 2020 roku Fundacja pozyskała 50.000 USD w ramach współpracy z KBFUS. 

5. Newslettery fundraisingowe na rzecz dziennikarstwa śledczego 
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Cel 5: propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa, wolnych i niezależnych środków ma-
sowego przekazu oraz swobodnego dostępu do jakościowej i niezależnej informacji po-
przez: 
organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych 

W lipcu 2020 roku Fundacja wspólnie z Gazetą Wyborczą zorganizowała newsletterową ak-
cję fundraisingową, zachęcającą czytelników Gazety Wyborczej do wpłat darowizn na rzecz 
programu dziennikarstwa śledczego Fundacji Gazety Wyborczej. Wysłane zostały 3 tury 
newsletterów, ze specjalnie stworzonymi kreacjami i apelami od czołowych dziennikarzy i 
reporterów Gazety Wyborczej: Katarzyny Włodkowskiej, Wojciecha Czuchnowskiego, Piotra 
Żytnickiego, Iwony Szpali i Jacka Harłukowicza. Newslettery łącznie trafiły do 33 215 osób. 
Koszt projektu: 0 zł 
Łączna kwota zebranych darowizn to 33 291 zł. 

6. Serwis News from Poland i newsletter Solidarity with Poland 
Cel 6: pogłębianie i promowanie budowy, rozwoju, umocnienia demokracji oraz rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego poprzez: 
wspieranie i realizację działań służących rozwojowi niezależnego dziennikarstwa oraz walce 
z dezinformacją i nieprawdziwymi informacjami (fake news) 

W 2020 roku stworzyliśmy serwis News From Poland, który jest kierowany do ekspatów 
mieszkających w Polsce oraz opinii międzynarodowej, by informować o sytuacji w kraju. W 
ramach serwisu opublikowaliśmy 502 artykuły. Newsletterem kieruje Piotr Stasiński, redakto-
rem jest Miłosz Wiatrowski. Serwis wydaje Daniela Werbeniec. 
Z końcem 2020 roku mieliśmy 22 946 odsłon tygodniowo, odwiedziło nas 14 000 czytelni-
ków na tydzień. 
Kontynuowaliśmy również wysyłanie anglojęzycznego newslettera  Solidarity with Poland: co 
piątek wysyłamy nasz specjalny newsletter do dziennikarzy w Europie zainteresowanych 
polską polityką. Do newslettera wstawiane są artykuły z News from Poland. Liczba odbior-
ców: 1275 osób. W ostatnich miesiącach 2020 roku przeszliśmy na sprofesjonalizowany 
format newslettera, który pozwala nam lepiej analizować naszych odbiorców. Z końcem li-
stopada ruszyliśmy z intensywną promocją newslettera na Facebooku. Reklamy targetowa-
ne były na Europejczyków zainteresowanych sprawami Polski oraz UE. 
Twitter: Założyliśmy konto dedykowane artykułom, które mogą zainteresować opinię mię-
dzynarodową i poinformować o sytuacji w Polsce. Stanowiło to równowagę dla mediów an-
glojęzycznych strony rządowej: https://twitter.com/WyborczaEnglish. Zasięg naszego Twitte-
na koniec 2020 roku to 956 osób. Serwis i newsletter zachęcały czytelników do wpłat na 
rzecz Fundacji Gazety Wyborczej. 
Koszt projektu: 84.000 zł 

7. Projekt Czułość i Wolność 
Cel 7: propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw czło-
wieka i obywatela oraz zasad równości i równouprawnienia  
oraz 
Cel 8: prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej 
i życiowej poprzez: 
działalność popularyzacyjną i szkoleniową (w szczególności w formie warsztatów, semina-
riów, konferencji, stron internetowych, happeningów, e-learningów) dotyczącą promocji i 
utrwalania idei wolności, demokracji i praw człowieka, wolności słowa, tolerancji 

„Czułość i wolność. Budujmy równowagę w relacjach” to wspólny projekt Kulczyk Founda-
tion, Wysokich Obcasów oraz Fundacji Gazety Wyborczej. Nasza akcja społeczna i projekt 

  
 ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

e-mail fundacja@wyborcza.pl 
NIP 5213848739 

KRS 0000760539 
REGON 381945231 

 

mailto:fundacja@wyborcza.pl


redakcyjny poświęcone były relacjom rodzinnym w czasie dynamicznych zmian, które nad-
chodzą w czasie i po pandemii. W tekstach podcastach i materiałach wizualnych i wideo 
przygotowywaliśmy dzieci, partnera, rodzinę na nowe tworzenie świata. W tym celu powstały 
teksty poradnikowe, wywiady z ekspertami, reportaże i wydarzenia.  
Podprojektem „Czułości i wolności” był projekt „Być rodzicem”.  
Łącznie w ramach projektu opublikowanych zostało ponad 200 artykułów, 7 podcastów, 20 
materiałów wideo i ponad 100 materiałów wizualnych (rysunki, sesje zdjęciowe). Artykuły 
wygenerowały ponad 2 miliony odsłon i zostały przeczytane przez 1 800 000 unikalnych 
użytkowników. 
 W ramach projektu przeprowadzony również został plebiscyt Superbohaterka. W 5. edycji 
plebiscytu redakcja nominowała 12 niezwykłych kobiet, które w 2019 roku były bohaterkami 
artykułów opublikowanych na łamach magazynu. W gronie wyróżnionych znalazły się kobie-
ty znane zarówno szerszej publiczności, jak i lokalnie. Wśród nich były: aktorka i założyciel-
ka Fundacji Siła Kobiety Weronika Rosati, dyrektorka poznańskiego zoo Ewa Zgrabczyńska, 
aktywistka ekologiczna Jadwiga Klata, żeglarka Joanna Pajkowska oraz jedyna w Polsce 
trenerka z licencją UEFA Pro, piłkarka i trenerka juniorek Nina Patalon. Laureatką nagrody 
głównej w plebiscycie Superbohaterka została Aneta Sulwińska - była dyrektorka szkoły 
podstawowej w Błaszkach, matka homoseksualnego syna, wspierająca i broniąca społecz-
ność LGBT+ w małej miejscowości. 
Laureatkę tytułu „Superbohaterka Wysokich Obcasów 2019” wyłoniła specjalnie powołana 
kapituła w składzie: redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów” Aleksandra Klich-Siewiorek, 
prezes Agory Bartosz Hojka, wydawczyni „Wysokich Obcasów” Joanna Mosiej-Sitek, dyrek-
tor wydawniczy „Gazety Wyborczej” Jerzy Wójcik, redaktorka naczelna magazynu „Wysokie 
Obcasy Extra” Ewa Wieczorek, reżyser Borys Lankosz, dziennikarka Dorota Warakomska, 
pisarka Krystyna Kofta, prawniczka i wykładowczyni prof. Monika Płatek oraz założycielka i 
prezeska Kulczyk Foundation Dominika Kulczyk. 
Koszt projektu: 1 064 948 zł 

8. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przedsiębiorczości ko-
biet - prenumeraty 
Cel 8: prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej 
i życiowej poprzez: 
działalność popularyzacyjną i szkoleniową (w szczególności w formie warsztatów, semina-
riów, konferencji, stron internetowych, happeningów, e-learningów) dotyczącą promocji i 
utrwalania idei wolności, demokracji i praw człowieka, wolności słowa, tolerancji. 

W dobie fake newsów i alternatywnych prawd dostęp do wiarygodnych informacji stał się 
ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego W 2020 roku, wspólnie z Fundacją Wysoki-
ch Obcasów, Fundacja Gazety Wyborczej ufundowała pakiet prenumerat cyfrowych “Gazety 
Wyborczej” i “Wysokich Obcasów” dla grup kluczowych dla wzmacniania demokracji. Prawie 
13.000 prenumerat zostało rozdanych w celu wspierania społeczeństwo obywatelskiego i 
edukacji, zapewniając bezpłatny dostęp do “Gazety Wyborczej” i “Wysokich Obcasów” stu-
dentkom, kobiecym organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom oraz grupom mniejszo-
ściowym. Tym samym umożliwiliśmy kluczowym dla społeczeństwa demokratycznego gru-
pom, by miały dostęp do najlepszych i wiarygodnych informacji. 
Koszt projektu: 47.000 USD 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do reje-
stru przedsiębiorców KRS.
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Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

Uchwała Zarządu Fundacji U/01/2020 o ustanowieniu Rady ds. Audytu - w załączeniu 

0 zł - Fundacja nie realizowała takich świadczeń 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem 
ich źródeł oraz formy płatności.

  Przychody za 
okres: Forma płatności

 Wyszczególnienie 01.01.2020 - 
31.12.2020

  kwota

Przychody razem 1 677 478,06 przelew

z tego:   

Przychody działalności statutowej - darowizny 1 677 309,26 przelew

Przychody działalności statutowej - pozostałe 0,00 przelew

   

Pozostałe przychody, w tym: 168,80 przelew

przychody finansowe - odsetki 103,80 przelew

pozostałe przychody operacyjne 65,00 przelew

5.2 
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń

6. Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatno-
ści. 

  Koszty za 
okres:

 Wyszczególnienie 01.01.2020 - 
31.12.2020

  kwota

Koszty ra-
zem  1 641 786,02
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z tego:   

Koszty realizacji zadań statutowych 1 548 720,99 przelew

   

z tego:   

*usługi obce  34 136,03 przelew

*podatki i 
opłaty  694,32 przelew

*wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świad-
czenia 459 367,53 przelew

*przekazane darowizny 853 528,70 przelew

*pozostałe  200 994,41 przelew

Koszty administracyjne 81 997,94 przelew

z tego:   

*zużycie materiałów i energii 1 387,44 przelew

*usługi obce  80 470,50 przelew

*wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świad-
czenia 140,00 przelew

Pozostałe koszty, w tym:  11 067,09 przelew

pozostałe koszty operacyjne - inne 0,23 przelew

koszty finansowe - różnice kursowe 11 065,86 przelew

koszty finansowe - inne 1,00 przelew

7.1 Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zatrudnionych:

a) ogółem: 80

w tym:

z tytułu umowy o pracę 1

z tytułu umowy-zlecenia 14

z tytułu umowy o dzieło 65

b) wg zajmowanych stanowisk:
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stanowisko: liczba osób zatrudnionych:

Dyrektor ds. programowych GrupyFilantro-
pijnej Wyborczej 1

Koordynator 4

Redaktor 10

Dziennikarz i autor materiałów 65

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

stanowisko: liczba osób zatrudnionych:

0

7.2. Wynagrodzenia.

7.2.1

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wy-
odrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej

7.2.2

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji 
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.  
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)
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Łącznie 459 367,53 zł

w tym:

wynagrodzenia 459 367,53 zł

nagrody 0 zł

premie 0 zł

inne świadczenia 0 zł

z uwagi na brak osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, Fundacja nie 
wypłacała wynagrodzeń osobom zatrudnionym wyłącznie w działalności gospodarczej.

Łącznie 0 zł

w tym:

wynagrodzenia 0 zł

nagrody 0 zł

premie 0 zł

inne świadczenia 0 zł
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Łącznie: 204 684,53 

0 zł - Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek 

Fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego 

Fundacja nie nabyła nieruchomości 

Fundacja nie nabyła środków trwałych 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warun-
ków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzie-
lenia)

7.4 Kwoty zgormadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgroma-
dzone w gotówce.

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-
ściowo-kredytowej: Kwota:

Bank DnB PL89 2190 0002 3000 0046 4052 0101           4 694 784,79  zł

Kwoty zgromadzone w gotówce: 0 zł

7.5 Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub naby-
tych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

7.6 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydat-
kowanych na to nabycie.

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe.

7.8 Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych spra-
wozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

 Stan na:

AKTYWA 31.12.2020

A. Aktywa trwałe 10 000,00

  Należności długoterminowe 10 000,00

B. Aktywa obrotowe 4 696 180,79

  Należności krótkoterminowe 1 396,00
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Takie działania nie zostały zlecone Fundacji. 

Fundacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej dochód jest przezna-
czony na działalność statutową. 
Fundacja za 2020 rok złożyła: 
Deklarację CIT-8 o podatku dochodowym od osób prawnych dn. 30.06.2021, nie było zobo-
wiązania podatkowego, dochody były zwolnione z podatku.  
Deklarację CIT-10Z o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku docho-
dowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników 
niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP dn. 29-01-2021, zobowiązanie wynikają-
ce z deklaracji 2 583 zostało zapłacone 07-12-2020. 
Fundacja odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 28 
937 zł (zgodnie ze złożoną deklaracją PIT-4R), oraz zryczałtowany podatek dochodowy od 
osób fizycznych w wysokości 511zł (zgodnie ze złożoną deklaracją PIT-8AR). 

  Inwestycje krótkoterminowe 4 694 784,79

Aktywa Razem 4 706 180,79

PASYWA 31.12.2020

A. Fundusz własny 79 860,53 

     Fundusz statutowy 10 000,00

     Zysk (strata) z lat ubiegłych 34 168,49

     Zysk (strata) netto 35 692,04

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 626 320,26

     Zobowiązania krótkoterminowe 55 862,51

     Rozliczenia międzyokresowe 4 570 457,75

Pasywa Razem 4 706 180,79

8.
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia pu-
bliczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

9.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań po-
datkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podat-
kowych.
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Fundacja nie jest instytucją obowiązaną. 

W Fundacji w roku 2020 nie była przeprowadzona żadna kontrola. 

Warszawa, 18.09.2021 

Joanna Krawczyk 
Prezes Zarządu Fundacji

10.

Informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia  
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną  
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499  
 i 2215).

11.

Informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności  
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 
euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako poje-
dyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiąza-
ne, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 

Data operacji: Kwota operacji:

Nie dotyczy 0

12. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kon-
trola oraz jej wyniki.
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