
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAZETY WYBORCZEJ
ZA ROK 2021
1.1 Dane fundacji.

Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 została
ustanowiona 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
Rejestru Sądowego pod nr 0000760539. Fundacja otrzymała nr NIP 5213848739 i nr
REGON  381945231. Adres poczty elektronicznej Fundacji: fundacja@wyborcza.pl

1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji.

Władze statutowe Fundacji Gazety Wyborczej na dzień 31.12.2021 stanowią:
Zarząd Fundacji - jednoosobowy
Joanna Krawczyk - Prezeska Zarządu

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

Jerzy Wójcik został odwołany z funkcji Członka Rady Fundacji Decyzją Fundatora uchwałą z
dnia 23.22.2021 roku.

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

1.3 Cele statutowe fundacji.

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

dziennikarstwa i mediów;
● integracja środowisk naukowych, dziennikarskich, artystycznych i biznesowych;
● wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz dziennikarstwa

obywatelskiego;
● wspieranie rozwoju komunikacji społecznej;
● propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa, wolnych i niezależnych środków

masowego przekazu oraz swobodnego dostępu do jakościowej i niezależnej
informacji;

● pogłębianie i promowanie budowy, rozwoju, umocnienia demokracji oraz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;

● propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw
człowieka i  obywatela oraz zasad równości i równouprawnienia;

● prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji
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zawodowej i  życiowej;
● promocja i organizacja wolontariatu;
● działalność charytatywna.

1.4 Działania realizacji celów statutowych fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
● działalność badawczą i wydawniczą poświęconą zagadnieniom rozwoju niezależnych

mediów i rzetelnego przekazu informacji;
● działalność popularyzacyjną i szkoleniową (w szczególności w formie warsztatów,

seminariów, 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,
pokazów zdjęć) o tematyce poświęconej uwrażliwianiu społeczeństwa na
współczesne zagadnienia 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).

2.1 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych.

W okresie sprawozdawczym Fundacja Gazety Wyborczej prowadziła swoją działalność
statutową prowadzoną zarówno w głównej siedzibie Fundacji w Warszawie jak i na terenie
całej Polski. Realizując misję Fundacji, w roku 2020 działalność statutowa Fundacji była
prowadzona poprzez realizację następujących programów:

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

W 2021 roku Fundacja Gazety Wyborczej uruchomiła Program Dziennikarstwa Śledczego -
jeden z flagowych projektów Fundacji. W jego ramach powstały trzy podprojekty:

a) Granty na śledztwa dziennikarskie
b) Śledztwa Wyborczej
c) Fundusz Wsparcia Prawnego
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Ad.a)

- Komisja

Do komisji grantowej Fundacja Gazety Wyborczej zaprosiła najwybitniejszych i
prominentnych przedstawicieli mediów. W skład Komisji wchodzą: Piotr Stasiński
Fundacja Gazety Wyborczej, Andrzej Andrysiak "Gazeta Radomszczańska", Edwin
Bendyk Fundacja Batorego, Seweryn Blumsztajn Towarzystwo Dziennikarskie, Michał
Broniatowski Onet, Kamila Ceran TOK FM, Sylwia Czubkowska Spider's Web, Ewa
Ewart dokumentalistka związana z TVN, Agata Grzybowska RATS Agency, Jerzy
Jurecki "Tygodnik Podhalański", Katarzyna Kasia Kultura Liberalna, Renata Kim
"Newsweek", Karolina Lewicka TOK FM, Paweł Ławiński Onet, Ewa Milewicz
dziennikarka niezależna, Jacek Nizinkiewicz "Rzeczpospolita", Włodzimierz Nowak
reporter, Maciej Okraszewski Dział Zagraniczny, Piotr Pacewicz OKO.PRESS, Monika
Płatek Wydział Prawa i Administracji UW, Tomasz Sekielski "Newsweek", Ewa
Siedlecka "Polityka", Barbara Sowa "Śledztwa Pisma", Michał Sutowski Krytyka
Polityczna,  Agata Szczęśniak OKO.PRESS, Michał Szułdrzyński "Rzeczpospolita".

- Regulamin
W ramach Programu został przyjęty regulamin dla aplikujących o gran. Całóść jest
zamieszczona na stronie
https://dziennikarstwosledcze.pl/regulamin-programu-dziennikarstwa-sledczego-funda
cji-gazety-wyborczej/

- I nabór do Programu

W grudniu 2021 Fundacja Gazety Wyborczej po raz pierwszy przyznała granty na
śledztwa dziennikarskie. W składzie Jury znaleźli się Piotr Pacewicz naczelny Oko
Press, Kamila Ceran naczelna TOK FM, Edwin Bendyk prezes Fundacji Batorego
oraz Piotr Stasiński przewodniczący Komisji Grantowej. Jury zostało wybrane w
drodze losowania spośród wszystkich członków i członkiń komisji. Podczas obrad
Jury wybrało 6 projektów śledczych, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę
100.000 złotych. Grantobiorcy uzyskali fundusze na prowadzenie śledztwa, honoraria
oraz wszelkie niezbędne wydatki dotyczące stworzenia materiału dziennikarskiego.

Ad. b)

- Śledztwa Wyborczej - 100.000 zł przekazane w grancie
- W ramach programu sfinansowaliśmy materiały śledcze w Gazecie Wyborczej

opisujące: nadużycia księdza Godawy w Kamerunie, sprawę agencji Adama
Hofmana, nieruchomości premiera Morawieckiego, zastraszanie dziennikarzy
(reportaż Katarzyny Włodkowskiej), cały cykl “Partia i spółki” oraz aferę Pegasusa.
Łącznie ukazało się 17 materiałów i reportaży (Afera Pegasusa, Glapiński –
nieruchomości i NBP, Działania pomocowe na Podlasiu dla uchodźców zza
Białoruskiej granicy, Pseudo fundusze na sierociniec Godawy w Kamerunie,
Kłamstwa Obajtka, taśmy Sakiewicza Bezsensowne wydatki na PKP, Manipulacje
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wokół wypadku Szydło, Układ Wrocławski, Śmierć Dimy w izbie wytrzeźwień). W 2021
roku dziennikarze "Wyborczej" wygrali nagrody Grand Press w kategoriach news i
dziennikarstwo śledcze. To najważniejsze dziennikarskie nagrody w Polsce. Program
dziennikarstwa śledczego wspierał finansowo zwycięskie publikacje i autorów.

Ad. c)

- W ramach Funduszu zapewniamy dziennikarzom – laureatom naszego konkursu
grantowego – pomoc prawną na wypadek pozwów i SLAPP-ów związanych z
egzekwowaniem przepisów prawa prasowego, wolności słowa i wypowiedzi prasowej.
W wyjątkowych okolicznościach wsparcie Funduszu jest dostępne również dla
dziennikarzy, którzy nie uczestniczą w Programie Dziennikarstwa Śledczego.

W ramach Programu powstała kampania promująca ideę dziennikarstwa śledczego.

Kampania pod hasłem “Nie byłoby tematu”. Hasło oraz kreacje przygotowała dla Fundacji
agencja Pacyfika. Ponad 250 plakatów i billboardów pojawiło się w największych miastach w
Polsce (m.in. Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi). Kreacje online
zobaczyło kilkaset tysięcy osób. Największy zasięg miała kreacja o kościele katolickim.
Kreacje były wyświetlane również 280.000 prenumeratorom Wyborczej.

Koszt projektu:  224.607,76 zł

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

W 2021 roku Fundacja Gazety Wyborczej zainicjowała współpracę z Thomson Foundation
(https://www.thomsonfoundation.org/) w zakresie rozwoju dziennikarstwa lokalnego w Polsce.
Wspólnie utworzony został roczny pilotażowy program Mentoringu Biznesowego dla trzech
niezależnych, lokalnych wydawców z Polski. Partnerem projektu jest gazeta Wyborcza, której
know-how i doświadczenie jest fundamentem merytorycznym projektu. Program ruszył we
wrześniu 2021 roku i składają się na niego następujące elementy:

- strategia biznesowa
- strategia redakcyjna
- strategia fundraisingowa

Projekt zbudowany jest o metodologię North Star i zakłada zaprojektowanie i wdrożenie
cyfrowej transformacji lokalnych redakcji, które są częścią projektu.
Projekt prowadzą specjaliści z Gazety Wyborczej: Dorota Adamczyk-Mroczek (biznes), Paula
Skalnicka-Kirpsza (redakcja) i Joanna Krawczyk (fundraising). Technologiczne rozwiązania
do projektu są projektowane i wdrażane przez czeską agencję FatChilli Projekt jest
finansowany przez Thomson Foundation w wysokości 100.000zł i trwać będzie do końca
września 2022 roku.
Jednocześnie została podjęta współpraca z Thomson Reuters
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(https://www.thomsonreuters.com/en.html) w celu wspólnego stworzenia kontynuacji projektu
w roku 2022.
Koszt projektu: 35.000 zł

3. Szkoła Redaktorów

Szkoła Redaktorów Szkoła Redaktorów to autorski projekt Gazety Wyborczej, który
finansowo wspiera Fundacja Gazety Wyborczej.

By tworzyć jak najlepsze dziennikarskie treści powstające dla wyborcza.pl oraz
wysokieobcasy.pl, łączymy wiedzę doświadczonych redaktorów magazynowych z
nowoczesnymi kompetencjami dziennikarskimi. Szkoła to specjalny program, w ramach
którego stworzyliśmy warunki do nauki oraz rozwoju zawodowego dla dziennikarzy i
redaktorów. Wierzymy, że program jest skuteczną odpowiedzią na pilną potrzebę
kultywowania najwyższych standardów dziennikarskich i krytycznego myślenia w czasach,
gdy fake news, niski poziom edukacji medialnej i brak zaufania społecznego do tradycyjnych
źródeł informacji stały się standardem.

Na program składają się zajęcia z opisywania newsów i większych bloków tematycznych,
tworzenia sylwetek, prowadzenia i redagowania wywiadów, fact-checkingu, dziennikarstwa
analitycznego i ilościowego (data journalism), dziennikarstwa śledczego, publicystyki,
dziennikarstwa specjalistycznego, dziennikarstwa rozwiązań (solution journalism), recenzji i
krytyki, reportażu, tego jak tworzyć magazyny, oraz SEO i dystrybuowania treści. . Program
koncentruje się na reakcjach i na tym, jak kształtuje się narracja wokół problemów
społecznych, a nie tylko na samych problemach.

W roku 2021 uczestniczyło w nim ponad 20 dziennikarzy i redaktorów, a także 36
zaproszonych ekspertów z mediów polskich i zagranicznych. Program stworzyli: Paweł
Goźliński, naczelny Wydawnictwa Agora oraz Daniela Werbeniec menedżerka projektów
specjalnych Fundacji Gazety Wyborczej.
Koszt projektu: 83.000

4. 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 2021 roku Fundacja po raz trzeci wsparła tę nagrodę. Wspólnie z
Gazetą Wyborczą nagrodą tą nie tylko uczciliśmy pamięć wybitnego fotoreportera Gazety
Wyborczej, 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 2021 roku do
konkursu zgłoszonych zostało 200 projektów fotograficznych. Zdjęcia oceniało jury w
składzie: Ewa Ewart – producentka filmów dokumentalnych i dziennikarka BBC, Ania
Nałęcka-Milach – projektantka książek fotograficznych, nagradzanych m.in. podczas Paris
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Photo (Aperture Foundation Photobook Award) i POYi The Best Photography Book Award
(USA), Karolina Sekuła – fotografka, fotoedytorka współpracująca z Bloomberg EMEA w
Londynie, Tomasz Kowalski – prezes zarządu Deutsche Bank Polska, Joanna Krawczyk –
prezeska zarządu Fundacji Gazety Wyborczej, Jerzy Wójcik – dotychczasowy wydawca
„Gazety Wyborczej" oraz Beata Łyżwa-Sokół – szefowa działu Foto „Gazety Wyborczej".

Nagrodę im. Krzysztofa Millera 2021 otrzymał Alessio Paduano za fotoreportaż „Bośniackie
piekło”. Natomiast laureatem Nagrody Fundacji Gazety Wyborczej w kategorii „Wolność,
solidarność, tolerancja” został Maciej Grzybowski za fotoreportaż z protestów jesienią ub.r.
przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ograniczającym prawo do aborcji. Zwycięzca
konkursu otrzymał 10 tys. zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez Ewę Marię Śmigielską,
laureat Nagrody Fundacji „Gazety Wyborczej” – 5 tys. zł.
Koszt projektu: 21.000 zł

5. Współpraca z King Baudouin Foundation United States (KBFUS)

Cel 5: propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa, wolnych i niezależnych środków
masowego przekazu oraz swobodnego dostępu do jakościowej i niezależnej informacji
poprzez:
organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych:

W ramach działań fundraisingowych Fundacji w 2021 roku kontynuowaliśmy współpracę z
King Baudouin Foundation United States. King Baudouin Foundation United States (KBFUS)
służy jako pomost wiedzy między amerykańskimi darczyńcami a zagranicznymi
organizacjami non-profit. Dzięki KBFUS Fundacja Gazety Wyborczej może otrzymywać od
darczyńców z USA donacje, 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 2021 roku Fundacja pozyskała 52.240 USD w ramach współpracy z KBFUS.

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

W 2021 roku kontynuowaliśmy wydawanie serwisu News From Poland, który jest kierowany
do ekspatów mieszkających w Polsce oraz opinii międzynarodowej, by informować o sytuacji
demokracji i wolnych mediów w kraju. Artykuły pojawiające się w serwisie to angielskie
tłumaczenia publikacji z Gazety Wyborczej - średnio każdego dnia publikowany jest jeden,
znaczący artykuł. W ramach serwisu opublikowaliśmy ponad 500 artykułów. Newsletterem
kieruje Piotr Stasiński, redaktorami są jest Miłosz Wiatrowski i Jakub Kibitlewski, którzy
również wydają serwis. Z końcem 2020 roku mieliśmy 32 854 odsłon tygodniowo, odwiedza
nas 19 000 czytelników na tydzień. W ramach projektu kontynuowaliśmy również wysyłanie
anglojęzycznego newslettera Solidarity with Poland: co piątek wysyłamy nasz specjalny
newsletter do dziennikarzy i osób w Europie zainteresowanych sytuacją w Polsce. Do
newslettera wstawiane są artykuły z News from Poland. Liczba odbiorców: 1312 osób.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
e-mail fundacja@wyborcza.pl

NIP 5213848739  KRS 0000760539  REGON 381945231



W 2021 roku zostaliśmy zaproszeni do koalicji “Central Europe Independent Media Network”
stworzonej przez International Press Institute. W ramach inicjatywy czołowe niezależne
media w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii: Capital
(Bułgaria), Dnevnik (Bułgaria), Forum 24 (Czechy), HlidaciPes.org (Czechy), HVG (Węgry),
Telex (Węgry), Onet (Polska), Libertatea (Rumunia), SME (Słowacja), The Slovak Spectator
(Słowacja), Delo (Słowenia) wspólnie informują o rosnących zagrożeniach dla wolności prasy
i niezależnych mediów w regionie. Serwis News form Poland publikuje treści w tym temacie, i
republikuje teksty z partnerskich redakcji w ramach projektu.
Serwis jest poza paywallem i razem z newsletterem zachęcają czytelników do wpłat na
rzecz Fundacji Gazety Wyborczej.
Koszt projektu: 175.000 zł

7. Projekt Czułość i Wolność
Cel 7: propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw
człowieka 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,
seminariów, 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 Foundation,
Wysokich Obcasów oraz Fundacji Gazety Wyborczej zainicjowany w 2020 roku i
kontynuowany w 2021. Nasza akcja społeczna i projekt redakcyjny poświęcone były relacjom
rodzinnym w czasie dynamicznych zmian, które nadchodzą 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. Pod-projektem „Czułości i wolności” były projekty „Być
rodzicem”, “Słówka”, “Smarter Living” i “Praca w Covidzie”. Łącznie w ramach projektu
opublikowanych zostało ponad 5300 artykułów, 40 podcastów, 40 materiałów wideo i ponad
500 materiałów wizualnych (rysunki, sesje zdjęciowe). Artykuły wygenerowały ponad 65
miliony odsłon.
W ramach projektu przeprowadzony również został plebiscyt Superbohaterka 2020. Decyzją
kapituły plebiscytu została nią Marta Lempart – inicjatorka i jedna z liderek Ogólnopolskiego
Strajku Kobiet. Nagroda czytelniczek i czytelników powędrowała z kolei do żołnierki AK,
uczestniczki powstania warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej.
Koszt projektu: 1.507.257,13 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,
seminariów, konferencji, stron internetowych, happeningów, e-learningów) dotyczącą
promocji i  utrwalania idei wolności, demokracji i praw człowieka, wolności słowa, tolerancji.
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W 2021 roku, wspólnie z Fundacją Wysokich Obcasów, Fundacja Gazety Wyborczej
ufundowała pakiet prenumerat cyfrowych “Gazety Wyborczej” i “Wysokich Obcasów” dla
grup kluczowych dla wzmacniania demokracji. Prawie 25 000 prenumerat zostało rozdanych
w celu wspierania społeczeństwo obywatelskiego i edukacji, zapewniając bezpłatny dostęp
do “Gazety Wyborczej” i “Wysokich Obcasów” studentkom, kobiecym organizacjom
pozarządowym i stowarzyszeniom oraz grupom mniejszościowym. W ramach wspomnianej
puli prenumerat, od września 2021, Fundacja Wysokich Obcasów dzięki wsparciu Fundacji
Gazety Wyborczej, sfinansowała 20,000 rocznych prenumerat dla studentów (na podstawie
podpisywanych umów z uczelniami). Tym samym umożliwiliśmy kluczowym dla
społeczeństwa demokratycznego grupom, by miały dostęp do najlepszych i wiarygodnych
informacji.
Koszt projektu: 47,000 USD = 190.820 zł.

9. Kalendarz charytatywny na rzecz białoruskich więźniów politycznych
Cel 7: propagowanie tolerancji, pluralizmu światopoglądowego, przestrzegania praw
człowieka i obywatela oraz zasad równości i równouprawnienia poprzez:
działalność popularyzacyjną i szkoleniową (w szczególności w formie warsztatów,
seminariów, konferencji, stron internetowych, happeningów, e-learningów) dotyczącą
promocji i  utrwalania idei wolności, demokracji i praw człowieka, wolności słowa, tolerancji

Fundacja Gazety Wyborczej chcąc pomóc Białorusi, sfinansowała wydanie specjalnego,
charytatywnego kalendarza w nakładzie 13.000. Kalendarz powstał z inicjatywy aktywistki,
artystki i obrończyni praw człowieka Jany Szostak i kolektywu Łaski, i został wydany przez
Fundację Wysokich Obcasów, która walczy o prawa kobiet, równouprawnienie oraz wspiera
dyskryminowane mniejszości. Cały dochód z jego sprzedaży został przekazany na pomoc
rodzinom białoruskich więźniów politycznych.
Koszt projektu: 30.000 zł

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Uchwała Rady Fundacji nr 01/2021 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego
Fundacji Gazety Wyborczej za 2020 rok
Uchwała Rady Fundacji nr 02/2020 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności
Zarządu Fundacji Gazety Wyborczej za 2020 rok
Uchwała Rady Fundacji nr 03/2020 w przedmiocie udzielenia absolutorium z działalności
Zarządowi Fundacji Gazety Wyborczej za 2020 rok
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z
wyodrębnieniem  ich źródeł oraz formy płatności.

Przychody za
okres:

Forma
płatności

Wyszczególnienie 01.01.2021 -
31.12.2021

kwota

Przychody razem 2 279 318,68

z tego:

Przychody działalności statutowej - darowizny 2 249 585,70 przelew

Przychody działalności statutowej - pozostałe 22 773,02 przelew

Pozostałe przychody, w tym: 6 959,96

pozostałe przychody operacyjne - darowizny 1 342,96 przelew

pozostałe przychody operacyjne - inne 249,00 przelew

przychody finansowe - odsetki 1 966,59 przelew

przychody finansowe - różnice kursowe 3 401,41 przelew

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

0 zł - Fundacja nie realizowała takich świadczeń

6. Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy
płatności.

Koszty za okres: Forma
płatności

Wyszczególnienie 01.01.2021 -
31.12.2021

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
e-mail fundacja@wyborcza.pl

NIP 5213848739  KRS 0000760539  REGON 381945231



kwota

Koszty razem 2 330 580,35

z tego:

Koszty realizacji zadań statutowych 2 266 684,89

z tego:

*usługi obce 113 202,04 przelew

*podatki i opłaty 17,00 przelew

*wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

1 464 707,50 przelew

*przekazane darowizny 424 673,65 przelew

*pozostałe 264 084,70 przelew

Koszty administracyjne 63 548,41

z tego:

*amortyzacja 1 383,70 przelew

*zużycie materiałów i energii 431,59 przelew

*usługi obce 36 976,11 przelew

*wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

- przelew

*pozostałe 24 757,01 przelew

Pozostałe koszty, w tym: 347,05

pozostałe koszty operacyjne - inne 347,05 przelew

koszty finansowe - różnice kursowe -

koszty finansowe - inne -

7.1 Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zatrudnionych:

a) ogółem: 124
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ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
e-mail fundacja@wyborcza.pl NIP
5213848739

KRS 0000760539
REGON 381945231

w tym:

z tytułu umowy o pracę 1

z tytułu umowy-zlecenia 31

z tytułu umowy o dzieło 92

b) wg zajmowanych stanowisk:

stanowisko: liczba osób zatrudnionych:

Dyrektor ds. programowych Grupy
Filantropijnej Wyborczej

1

Koordynator 4

Doradca 1

Konsultant 3

Redaktor 10

Dziennikarz i autor materiałów 105

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
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej
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Łącznie 1 355510,16 zł

w tym:

wynagrodzenia 1 355510,16 zł

nagrody 0 zł

premie 0 zł

inne świadczenia 0 zł

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)

Miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu koordynacji projektu dziennikarstwa lokalnego - 2
350 zł
Nagrody - 0 zł
Premie - 0 zł
inne świadczenia - 0 zł

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Łącznie: 574 184, 684,61 zł

7.3 Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców,
warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich
udzielenia)

0 zł - Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek

7.4 Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty
zgromadzone w gotówce.

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej:

Kwota:

Bank DnB PL89 2190 0002 3000 0046 4052 0101 2 909 278,30  zł
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Kwoty zgromadzone w gotówce: 0 zł

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

Fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego

7.6 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie.

Fundacja nie nabyła nieruchomości

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe.

Laptop MacBook Air 13’’

7.8 Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych.

Stan na:

AKTYWA 31.12.2021

A. Aktywa trwałe 26 687,46

Rzeczowe aktywa trwałe 16 687,46

Należności długoterminowe 10 000,00

B. Aktywa obrotowe 2 945 082,49

Należności krótkoterminowe 25 328,59

Inwestycje krótkoterminowe 2 909 278,30

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 475,60

Aktywa Razem 2 971 769,95

PASYWA 31.12.2021

A. Fundusz własny 28 598,86
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Fundusz statutowy 10 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych 69 860,53

Zysk (strata) netto (51 261,67)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 943 171,09

Zobowiązania krótkoterminowe 45 167,99

Rozliczenia międzyokresowe 2 898 003,10

Pasywa Razem 2 971 769,95

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

Takie działania nie zostały zlecone Fundacji

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

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
przeznaczony na działalność statutową.
Fundacja na 2021 rok złożyła:
Deklarację CIT-8 o podatku dochodowym od osób prawnych dn. deklaracja jeszcze
niezłożona - termin do 30.06.2022, nie było zobowiązania podatkowego, dochody były
zwolnione z podatku.
Deklarację CIT-10Z o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez
podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP dn. 25-01-2022,
zobowiązanie wynikające z deklaracji 2.844PLN zostało zapłacone 07-04-2021 (2.804PLN)
i 05-01-2022 (40 PLN).

Fundacja odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości
76.501 PLN (zgodnie ze złożoną deklaracją PIT-4R dnia 27-01-2022), oraz zryczałtowany
podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 352PLN (zgodnie ze złożoną deklaracją
PIT-8AR dnia 27-01-2022).
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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).

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną.

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
pojedyncza 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
kontrola oraz jej wyniki.

W Fundacji w roku 2020 nie była przeprowadzona żadna kontrola.

Warszawa, 06.06.2022

Joanna Krawczyk
Prezeska  Zarządu Fundacji
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