Sprawozdanie z działalności Zarządu
Forum Darczyńców w Polsce
w 2005 roku

Warszawa 26 czerwca 2006 .

Sprawozdanie z działalności Zarządu Forum Darczyńców w Polsce za 2005 rok.

Zarząd Forum Darczyńców wybrany 19 października 2004 roku przez Walne Zebranie Forum Darczyńców
pracował w następującym składzie:
1. Maria Zaguła-Holzer - reprezentująca Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
2. Krzysztof Kaczmar – reprezentujący Fundację Bankową im. L.Kronenberga
3. Tomasz Schimanek – reprezentujący Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
W 2005 roku Zarząd pracował podczas 9 posiedzeń otwartych oraz 4 Walnych Zebrań Forum Darczyńców.
STYCZEŃ-LUTY
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
prowadzenia rachunkowości. Ponadto podsumowano prace organizacyjne sekretariatu:
• Dokończenie formalności związanych z otworzeniem rachunku bankowego
• Uzyskanie numeru REGON
• Przygotowanie wniosku do KRS w sprawie zgłoszenia organu reprezentacji i organu nadzoru
• Przygotowanie umowy z firmą prowadzącą księgowość Forum
• Nadzór nad opracowaniem materiałów promocyjnych Forum (ulotka, wizytówki, poprawki strony
internetowej
• Uruchomienie nowego adresu forum dyskusyjnego forum@forumdarczyncow.pl
Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu podjęto także uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków 22 marca 2005 roku, podczas którego miały zostać wprowadzone zmiany do statutu
oraz rozpatrzone kandydatury Fundacji Trust for Civil Society In Central and Eastern Europe oraz PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
Podczas drugiego posiedzenia Zarządu ustalono porządek Nadzwyczajnego Walne Zebrania Członków a także
podsumowane prace sekretariatu przeprowadzone w lutym 2005 r.
• Przygotowanie materiałów promocyjnych ( wizytówki, ulotka Forum)
• Zgłoszenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do KRS
• korespondencja z EFC – opracowanie listy organizacji grantodawczych
• Opracowanie prezentacji nt Forum Darczyńców – zorganizowanie wizyty przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Rosji w biurze Forum
• Przekazanie dokumentów do biura rachunkowego – ustalenie zasad prowadzenia kasy
• przekazanie identyfikacji graficznej Forum członkom
• bieżące administrowanie forum dyskusyjnym
• przygotowanie zmian statutu Forum
MARZEC
W marcu 2005 oku Zarząd zajął się organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie odbyło się 23 marca 2005 roku w siedzibie Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga
Podczas spotkania zostały uchwalone zmiany w statucie umożliwiające przedstawicielstwom zagranicznych
organizacji grantodawczych na wstąpienie do Forum Darczyńców. Ponadto poddano pod głosowanie
kandydatury Fundacji Trust for Civil Society In Central and Eastern Europe oraz Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. W wyniku głosowania jawnego obydwie organizacje zostały przyjęte do grona członków
wspierających Forum Darczyńców w Polsce
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W dalszej części spotkania Maria Holzer przedstawiła plany merytoryczne działalności Forum wypracowane
przez Zarząd Forum. Plany obejmowały zorganizowanie dwóch spotkań seminaryjnych poświęconych
tematyce bezpiecznego grantodawstwa w kontekście problemów wynikających z różnorodności podmiotów
ubiegających się o wsparcie finansowe.
KWIECIEŃ – MAJ
W maju Forum Darczyńców w Polsce stało się członkiem sieci Worldwide Initiatives for Gramtmakers Suport.
Pierwsze z seminariów „Bezpieczne grantodawstwo – co zrobić żeby pieniądze darczyńcy nie zostały
zmarnowane” odbyło się 18 maja 2005 roku. w Fundacji im. Stefana Batorego z udziałem Blisko 50
uczestników – przedstawicieli fundacji korporacyjnych, członków Forum Darczyńców, oraz przedstawicielstw
zagranicznych fundacji.
Spotkanie otworzył Krzysztof Kaczmar –
Przewodniczący Zarządu Forum Darczyńców
w Polsce, Dyrektor Fundacji Bankowej im. L.
Kroneneberga. Podczas krótkiej prezentacji
przedstawił cele działalności Forum, standardy
będące
wspólnym
mianownikiem
wszystkich
organizacji skupionych w Forum, a także procedury
włączania nowych organizacji w poczet członków
organizacji.
W części dotyczącej profilu działalności Forum
Przewodniczący zwrócił uwagę na główne obszary
zainteresowań, na które składają się nagłaśnianie
istotnych zmian w zasadach prowadzenia działalności grantodawczej, wymiana informacji i wzajemna
edukacja w zakresie doskonalenia procesów przyznawania dotacji oraz oceny ich wpływu na zmianę
społeczną oraz współpraca z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania.
Tomasz Schimanek – członek zarządu Forum Darczyńców oraz zastępca
Dyrektora ds. programowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawił
prezentację „Jak zwiększyć bezpieczeństwo programu grantowego?”. Podczas wystąpienia
został prześledzony cały proces projektowania programu grantowego ze szczególnym
naciskiem na ryzyka, jakie towarzyszą realizacji takiego programu. Zdaniem Tomasza
Schimanka odpowiedzi na takie zagrożenia jak niewielka ilość dobrze zaplanowanych
projektów należy szukać w starannie przeprowadzonym procesie planowania programu
grantowego. Począwszy od określenia celów naszej działalności, poprzez rozpoznanie potencjalnych
odbiorców, określenie procedur uczestnictwa, inwentaryzację naszych zasobów, rozpowszechnianie
informacji, po obiektywną ocenę wniosków.
Grzegorz Wiaderek z Fundacji im. Stefana Batorego dokonał przeglądu organizacji i instytucji,
będącymi odbiorcami dotacji przedstawiając formy prawne i najczęściej występujące problemy przy
konstruowaniu formalnych ram programu grantowego.
W części dyskusyjnej seminarium uczestnicy zwrócili uwagę na kilka ważnych elementów procesu
przyznawania dotacji.
Ewa Kulik z Fundacji im. Stefana Batorego poruszyła kwestię przekazywania
grantów nieformalnym grupom oraz problemom, które mogą się pojawić przy
podpisywaniu umów z takimi grupami.
W odpowiedzi na to zagadnienie Anna
Czerwińska z Fundacji Ośka podzieliła się doświadczeniami własnej organizacji, która
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wspiera m.in. Koła Gospodyń Wiejskich – organizacje nie posiadające osobowości prawnej. Najczęstszym
problemem w lokalnym środowisku okazuje się brak organizacji pozarządowej, która mogłaby użyczyć konta
i rozliczyć dotację.
Rozwiązanie takiej sytuacji przedstawił Piotr Szczepański – (Fundacji
Wspomagania Wsi) – praktyką Fundacji jest przekazywanie dotacji celowych gminom czy sołectwom z
przeznaczeniem na konkretne projekty grup nieformalnych.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas dyskusji była ocena wniosków o wsparcie i
unikanie konfliktów interesów podczas tego procesu. Anna Wojakowska-Skiba z
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zachęcała do korzystania z opinii
zewnętrznych ekspertów w danej dziedzinie.
W kwestii wyboru wnioskodawców, wypowiedziała się także Monika Łukasik z Fundacji
Ernst&Young, przedstawiając doświadczenia z pilotażowej edycji programu grantowego
realizowanego w obszarze tematycznym Rodzinnej Opieki Zastępczej. Kluczowym elementem wyboru
grantobiorców okazała się współpraca z lokalnymi organizacjami w ramach koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej. Poprzez organizacje pracujące w koalicji można było sprawdzić poszczególnych wnioskodawców.
Wnioski instytucji powiatowych były weryfikowane poprzez odbiorców pomocy: rodziny zastępcze.
Nawiązując do tej wypowiedzi Ewa Kulik-Bielińska poruszyła kwestię właściwego doboru grupy odbiorców
i dostosowania oferty programu grantowego do zasobów jakimi dysponuje grantodwaca
Zdaniem Ewy Kulik-Bielińskiej nie może by niewspółmierności pomiędzy zasobami środków a ilością
wniosków. Jeżeli tych wniosków będzie za dużo to efekt będzie odwrotny. Zamiast usatysfakcjonować
najlepszych wpędzimy w frustrację dużą grupę odbiorców
Teresa Gajewska z Fundacji Porozumienie bez Barier poruszyła zagadnienie pomocy indywidualnej i
przedstawiła procedury przekazywania wsparcia osób potrzebującym. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na
problem arbitralności w podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy indywidualnej w kontekście ogromnych
potrzeb i niedostatecznej ilości środków na cele społeczne.
Jeden z ostatnich głosów w dyskusji dotyczył wyboru obszaru działalności grantowej. Anna WojakowskaSkiba z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wskazała na potrzebę wymiany informacji m.in.
poprzez Forum Darczyńców nt planowania nowych programów grantowych, aby uniknąć sytuacji, w której w
pewnych dziedzinach ofertę finansowania będzie prowadziło kilka instytucji, podczas gdy w inne obszary
tematyczne czy grupy odbiorców zostaną zaniedbane.
Krzysztof Kaczmar, podsumowując spotkanie nawiązał do słów Anny Wojakowskiej oceniając, że
perspektywy fundacji korporacyjnej znalezienie sobie niszy, którą chce się zająć jest niesłychane ważne z
powodów wizerunkowych.
Przewodniczący Zarządu Forum zapewnił, że będą organizowane kolejne seminaria poświęcone
zagadnieniom efektywnego i skutecznego grantodawstwa i zaprosił uczestników do współpracy i kontaktów z
biurem Forum Darczyńców w Polsce
18 maja odbyło się także coroczne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców. Podczas spotkania
zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu za 2004 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi i
Komisji Rewizyjnej. Ustalono składki na 2005 rok oraz podjęto uchwałę o przesunięciu wyborów Komisji
Rewizyjnej i Zarządu na następne Walne Zebranie Członków.
CZERWIEC
W czerwcu trwały prace nad tekstem stanowiska Forum Darczyńców w sprawie podatkowych uwarunkowań
działania organizacji pozarządowych. W prace nad tekstem zaangażowali się: Jakub Wojnarowski z Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej oraz Ewa Kulik-Bielińska z Fundacji im. Stefana Batorego.
Ponadto podjęto prace nad opracowaniem publikacji dokumentującej formy prawne grantobiorców –
opracowanie zlecono p. Grzegorzowi Wiaderkowi.
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W czerwcu uruchomiony został internetowy serwis członkowski zawierający dane kontaktowe, materiały z
posiedzeń zarządu i walnych zebrań.
LIPIEC-SIERPIEŃ
Na posiedzeniu Zarządu 29 czerwca 2005 roku omówiono bieżące prace sekretariatu wśród których znalazła
się aktualizacja bazy danych Forum, przygotowanie i rozesłanie metryczki członkom, koordynację
opracowania G. Wiaderka, prace nad modernizacją strony internetowej Forum, konsultacje dla Fundacji PZU,
przygotowywanie dokumentów dla księgowości.
W kolejnym punkcie spotkania omówiono sprawę zmiany tekstu stanowiska Forum Darczyńców (propozycja
Ewy Kulik-Bielińskiej) w sprawie planowanych zmian podatkowych. Ustalono, że zgodnie ze stanowiskiem
przyjętym na poprzednim posiedzeniu zarządu w notatce zostaną wymienione aktualnie obowiązujące
regulacje, bez wskazywania na oczekiwania zmian (np. ulgi podatkowe od osób fizycznych). Jednocześnie
Jakub Wojnarowski zaproponował, że przygotuje nowy tekst stanowiska Forum Darczyńców zawierający
propozycje zmian w prawie korzystnych dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Tekst zostanie
przesłany do konsultacji na forum internetowe.
Na wniosek firmy prowadzącej księgowość Forum rozpatrzono propozycję ustalenia programów, według
których będą kwalifikowane koszty działalności Forum. Dla uproszczenia rozliczeń księgowych, a także z
uwagi na brak wyodrębnionych programów Forum ustalono, że koszty będą księgowane zgodnie z budżetem
na rok 2005 przyjętym przez Walne Zebranie 19 października 2004 roku. Zarząd postanowił także zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 22 września br w celu przyjęcia budżetu Forum Darczyńców na
2006 rok.
Na kolejnym posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 31 sierpnia 2005 roku Zarząd postanowił, że podczas
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Forum Darczyńców zorganizuje sesję pt. „Środowisko
prawno-podatkowe działań organizacji pozarządowych w Polsce - potrzeba zmian?". Tematyka sesji będzie
naturalną kontynuacja dotychczasowych zainteresowań forum problematyką podatkową w odniesieniu do
działalności sektora pozarządowego.
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK
22 września 2005 r. w Warszawie, w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zebranie Forum Darczyńców w Polsce. Podczas spotkania uchwalono budżet oraz ramowy plan
działania na 2006 rok. Zaplanowano następujące działania:
1. Edukacja członków Forum
•

spotkania merytoryczne (wewnętrzne seminaria m.in podczas posiedzeń Zarządu)

•

dostarczanie ważnych informacji dot. grantodawstwa i zmian prawa (we współpracy z
ISP)

2. Współpraca międzynarodowa, szczególnie z Forami Darczyńców z Europy Środkowo –
Wschodniej.
• Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organizacji grantodawczych
• współorganizacja konferencji "Promoting philanthropy and CSR in V4 countries" we
współpracy z Forami z Czech, Słowacji i Węgier
• Udział przedstawicieli Forum w spotkaniach NAD's
3. Rozwój członkostwa Forum Darczyńców.
•

Zaproszenie 3-5 kandydatów do grona członków Forum Darczyńców
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4. Upowszechnianie kryteriów solidnego grantodawcy i zasad bezpiecznego grantodawstwa.
•

Publikacja opracowań eksperckich

•

Zorganizowanie 3 seminariów tematycznych. Propozycje tematów oraz opracowanie
merytoryczne zostaną zrealizowane przez następujących członków (przy wsparciu
Zarządu i sekretariatu Forum).
•

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

•

Fundacja im. Stefana Batorego

•

Nidzicki Fundusz Lokalny oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali publikację
autorstwa Grzegorza Wiaderka wydaną przez Forum
Darczyńców zatytułowaną „Przegląd form prawnych
odbiorców dotacji w ramach programów grantowych.”

24 września w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
Forum Darczyńców w Polsce zorganizowało panel dyskusyjny pt. „Środowisko prawno-podatkowe
działań organizacji pozarządowych w Polsce - potrzeba zmian?”
W pierwszej części spotkania paneliści zaproszeni przedstawili następujące zagadnienia:
Magdalena Czaplińska, prawnik współpracujący ze Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych
• VAT w działalności organizacji pozarządowych
Tomasz Schimanek, Darczyńców, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
• ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
Jakub Wojnarowski, Forum Darczyńców, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
• ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
W części dyskusyjnej największe zainteresowanie budziła kwestia rozliczania podatku VAT. Marzena
Mendza-Drozd z Forum na rzecz Inicjatyw Pozarządowych zwróciła uwagę na dylematy związane z
tworzeniem postulatów zmian w przepisach VAT.
Na spotkaniu została także przedstawiona inicjatywa Fundacji im. Stefana Batorego polegająca na
stworzeniu wspólnego funduszu inwestycyjnego organizacji pozarządowych.
Na posiedzeniu Zarządu 28 września 2005 roku ustalono program merytoryczny kolejnego seminarium
otwartego, które zostało zatytułowane „Bezpieczne Grantodawstwo – co zrobić, żeby pieniądze
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darczyńcy nie zostały zmarnowane? Część II – od dotacji do ewaluacji.” Termin seminarium
ustalono na 18 listopada 2005 roku.
LISTOPAD

Drugie seminarium z cyklu „Bezpieczne grantodawstwo – co zrobić żeby pieniądze darczyńcy nie
zostały zmarnowane” odbyło się 18 listopada br w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Członków
Forum Darczyńców, przedstawiciele fundacji korporacyjnych oraz instytucji publicznych – w sumie blisko 40
osób podjęło dyskusję na temat praktycznych aspektów realizacji programu grantowego. Spotkanie to było
kontynuacją pierwszego seminarium, podczas którego został prześledzony cały proces projektowania
programu grantowego ze szczególnym naciskiem na ryzyka, jakie towarzyszą realizacji takiego programu.
Zakres tematyczny listopadowego seminarium objął następujące zagadnienia:
•
•
•
•

umowy dotacji – bezpieczeństwo grantobiorcy vs. obowiązki dotowanego?
monitoring projektów – kontrola, nadzór czy wsparcie dla dotowanej organizacji?
sprawozdawczość grantobiorców – najczęściej spotykane problemy
ewaluacja programu grantowego – znaczenie dla modyfikacji programu grantowego

W pierwszej części spotkania Maria Holzer –
Członek Zarządu Forum Darczyńców, Dyrektor
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dokonała
prezentacji powyższych zagadnień. W swym
wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na
zasady współpracy z grantobiorcami, a
mianowicie:
•

Równość praw stron umowy
wynikająca ze stosunku cywilnoprawnego

•

Zasada wzajemnego zaufania
grantodawcy i grantobiorcy – której
pielęgnowanie pozwala na elastyczne reagowanie na problemy pojawiające się w trakcie realizacji
projektów

•

ustalenie jasnych zasad finansowych,
do czego jest zobowiązany
grantobiorca, do czego jest
zobowiązany grantodawca

•

zasada mówiąca, że grantodawca nie
ponosi odpowiedzialności wobec osób
trzecich, poza grantobiorcą

W dalszej części prezentacji zostały poruszone
kwestie monitoringu projektów, który pozwala
nawiązać bezpośredni kontakt z grantobiorcą
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oraz sprawdzić w jakich warunkach realizowany jest projekt.
Przy omawianiu sprawozdawczości Maria Holzer zwróciła uwagę na dylemat związany z ilością dokumentacji,
którą wymagamy od grantobiorców przy rozliczeniu projektu. Czy żądać kopii wszystkich dokumentów
finansowych, a może tylko zestawienia wydatków?
W części dyskusyjnej, moderowanej przez Tomasza Schimanka, uczestnicy wymienili wiele własnych
doświadczeń związanych z monitorowaniem dotowanych projektów – podkreślany był walor edukacyjny
wizyt lokalnych. Sporo uwagi poświęcono kwestii elastyczności i zrozumienia we współpracy z grantobiorcą.
Pełen zapis dyskusji został opublikowany na stronie internetowej Forum
Tomasz Schimanek, podsumowując dyskusję, zadeklarował kontynuację spotkań służących wymianie
doświadczeń w praktykach grantodawczych oraz zachęcił uczestników do zgłaszania własnych pomysłów na
kolejne seminaria.
W związku z inauguracją drugiej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego członkowie Forum
Darczyńców opracowali stanowisko w sprawie jej funkcjonowania. Dokument został przekazany do
wiadomości Ministra Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza oraz podany do publicznej
wiadomości. W stanowisku zwróciliśmy uwagę na kilka najważniejszych, naszym zdaniem, kwestii
związanych z zakresem spraw opiniowanych przez Radę, kryteriów jakie powinni spełniać członkowie Rady z
sektora obywatelskiego. Stanowisko wymienia także podstawowe zasady współpracy pomiędzy
przedstawicielami rządu, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w ramach prac Rady.
Pełny tekst stanowiska został opublikowany na stronie internetowej www.forumdarczyncow.pl
Forum Darczyńców zgłosiło własnego kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego – jest nim
Tomasz Schimanek, członek zarządu Forum, reprezentujący Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W
głosowaniu przeprowadzonym przez portal www.ngo.pl kandydat Forum Darczyńców uzyskał poparcie 73
organizacji pozarządowych reprezentujących zarówno infrastrukturę trzeciego sektora jak i lokalne
organizacje działające w sferze pomocy społecznej, edukacji czy kultury. Kandydatura Tomasza Schimanka
została zatwierdzona przez Ministra, tym samym środowisko organizacji grantodawczych zyskało swego
reprezentanta w Radzie.
GRUDZIEŃ
Ostatnie posiedzenie Zarządu w 2005 roku odbyło się 2 grudnia i zostało poświęcone następującym
kwestiom:
1. Sprawozdanie z pracy Sekretariatu w listopadzie - ewaluacja prac organizacyjnych nad seminarium
„Bezpieczne Grantodawstwo”
2. Zarząd Forum Darczyńców po zapoznaniu się z ramowym programem konferencji z okazji15-lecia
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej podjął decyzję o włączeniu się w organizację tego
wydarzenia.
3. Podjęto decyzję o zorganizowaniu akcji zbiórki podpisów pod listem otwartym do Poczty Polskiej i
Związku Banków Polskich w sprawie zwolnienia z opłat bankowych wpłat 1% na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Dzięki współpracy z portalem www.ngo.pl zorganizowano akcję internetowej
zbiórki podpisów. Pod listem podpisało się 228 organizacji.
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4. Omówiono projektu rozwoju Forum Darczyńców - przygotowanie do Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Forum Darczyńców, które zostało zaplanowane na 9 grudnia 2005 roku.
Od 16 do 25 listopada trwała akcja zbierania podpisów pod listem otwartym do premiera Kazimierza
Marcinkiewicza z prośbą o zmianę przepisów uniemożliwiających osobom fizycznym, korzystającym z
opodatkowania stawką liniową 19%, przekazywanie 1% podatku od dochodów na pozarządowych w Polsce
rzecz organizacji pożytku publicznego. Oprócz Forum Darczyńców pod listem podpisały się także
Ogólnopolska Sieć Funduszy Lokalnych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wspólnota
Robocza Związku Organizacji Socjalnych, Krajowa Sieć Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju, Caritas Polska oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Dzięki współpracy z
redakcją portalu ngo.pl udało się uzyskać poparcie ponad 709 organizacji pozarządowych, firm i osób
prywatnych. List został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 15 grudnia.
9 grudnia 2005 roku obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Forum Darczyńców podjęli uchwałę o
zmianie procedury przyjmowania nowych członków Forum Darczyńców w Polsce zobowiązującą kandydatów
do przedstawienia raportów rocznych z dwóch ostatnich lat.
Zebrani przyjęli zaproponowany przez Zarząd plan wybranych działań na lata 2006 i 2007. Ustalono, że na
następnym posiedzeniu zarządu Forum zostanie zaproponowany skład grup roboczych.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r.

AKTYWA

okres poprzedni

okres bieżący

22-09-2004

31.12.2005

A. AKTYWA TRWAŁE

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE

0,00

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe

36 464,36

1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

36 464,36
32,22

SUMA AKTYWÓW

PASYWA
A. FUNDUSZE WŁASNE
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)

0,00

36 496,58

okres poprzedni

okres bieżący

22-09-2004

31.12.2005
35 972,78
-

0,00

-

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

36 464,36

35 972,78
35 972,78
0,00

-

523,80

523,80

1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania

523,80

3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe

-

-

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

0,00

36 496,58
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INFORMACJA DODATKOWA
Do sprawozdania finansowego
„FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE”
za okres 22.09.2004 – 31.12.2005

I.

Wprowadzenie

FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE to związek niezależnych i samodzielnych finansowo
organizacji.
Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem KRS 00000217821 dnia 22.09.2004, podmiot nie jest wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców.
Księgi rachunkowe organizacji prowadzi Biuro Rachunkowe „TAXUS” Anna Pyrz z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Toruńskiej 70/59.
Przyjęty został pierwszy rok obrotowy od 22.09.2004 do 31.12.2005.
Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).
Celem Forum Darczyńców jest prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie materialnego i
niematerialnego wspierania działań społecznie użytecznych, upowszechnianie dobrych praktyk i doskonalenie
umiejętności w zakresie zarządzania i dysponowania środkami przeznaczonymi na te działania, tworzenie
przyjaznych i przejrzystych warunków rozwoju organizacji przyznających dotacje oraz budowanie ich
społecznej wiarygodności.

II.

Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych
operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
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Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych
operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.
III.

Noty

1. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
- Dotacje

22.09.04 – 31.12.05
70.550,00
7.833,28
7.833,28
78.383,28

Składki członkowskie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja im. Stefana Batorego
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Fun.Trust for Civil Society
Polsko-Amerykańska F. Wolności
Fun.Bankowa im. L. Kronenberga

10.300,00
10.800,00
9.450,00
6.000,00
9.600,00
8.400,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
70.550,00

Dotacje:
Trust for Civil Society

2.465,00 USD

2. Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych

22.09.04 – 31.12.05
35.357,64
35.357,64

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 81,60 %
kosztów ogółem.
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3. Koszty administracyjne
- Zużycie materiałów
- Usługi obce
- Podatki i opłaty

22.09.04 – 31.12.05
236,85
7.675,85
60,00
7.972,70

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach
obsługi administracyjnej realizowanych programów.

4. Przychody finansowe
- Odsetki bankowe zrealizowane
- Odsetki od lokat zarachowane na 31.12
- Dodatnie różnice kursowe
- Ujemne różnice kursowe

22.09.04 – 31.12.05
843,74
32,22
74,40
-30,52
919,84

5. Środki pieniężne
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne w banku
Lokaty bankowe

22.09.04 – 31.12.05
0,00
6.464,36
30.000,00
36.464,36

6. Krótkoterm. Rozliczenia międzyokresowe
Zarachowane odsetki bankowe od lokaty

22.09.04 – 31.12.05
32,22
32,22

7. Fundusze własne
Wynik finansowy netto roku obrotowego

22.09.04 – 31.12.05
35.972,78
35.972,78

8. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych.

22.09.04 – 31.12.05
488,00
35,80
523,80

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 488,00 zł (Zobowiązania krótkoterminowe)
1/ Biuro Rachunkowe TAXUS FV 101/12/2005 = 488,00

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych: 35,80
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1/ PDOF PIT-4 za XII/2005

= 35,80

9. Zatrudnienie w roku obrotowym 2004-2005.

Wyszczególnienie:
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Przeciętna liczba zatrudnionych
0

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez organizację działalności.
Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.
Przychody nie mające wpływu na CIT-8
1/ zarachowane odsetki od lokat
Koszty uzyskania przychodów CIT-8:
Przychody księgowe:
Wyłączenia z przychodów:
Przychody do CIT-8

32,22
43.360,86

79.333,64
-32,22
79.301,42

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
36.496,58 zł, zamknął się zyskiem na kwotę 35.972,78 zł.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek Zysków i Strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r.

POZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

okres poprzedni

okres bieżący

22-09-2004

31.12.2005

A.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

I.

Składki brutto określone statutem

II.

Inne przychody określone statutem

7 833,28

B.

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

35 357,64

C.

WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
(WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)

0,00

78 383,28
70 550,00

0,00

43 025,64

0,00

7 972,70

D.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1.

Zużycie materiałów i energii

2.

Usługi obce

3.

Podatki i opłaty

4.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.

Amortyzacja

6.

Pozostałe

E.

POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G)

0,00

F.

POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H)

0,00

G.

PRZYCHODY FINANSOWE

H.

KOSZTY FINANSOWE
WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE
DZIAŁALNOŚCI

I.

236,85
7 675,85
60,00

919,84

(WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)

0,00

35 972,78

35 972,78

J.

ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K.

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)

0,00

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość
dodatnia)

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Członek Zarządu
Maria Zaguła-Holzer

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kaczmar

Członek Zarządu
Tomasz Schimanek
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