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1. O FORUM
Forum Darczyńców w Polsce zrzesza niezależne instytucje grantodawcze: fundacje, stowarzyszenia,
fundusze lokalne prowadzące programy społecznego zaangażowania, wspierające działania
i inicjatywy obywatelskie prowadzone na rzecz dobra publicznego.
Celem Forum Darczyńców jest doskonalenie umiejętności grantodawczych i upowszechnianie
dobrych praktyk przyznawania dotacji. Forum podejmuje inicjatywy służące budowaniu społecznej
wiarygodności instytucji grantodawczych i tworzeniu przyjaznych warunków prowadzenia przez nie
działalności. Reprezentuje interesy darczyńców prywatnych wobec administracji publicznej i władz
ustawodawczych. Pracuje na rzecz rozwoju zinstytucjonalizowanych form filantropii w Polsce
i w Europie.
Grupa założycieli Forum Darczyńców działa od 2002 roku. 22 września 2004 r. Forum Darczyńców
w Polsce zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000217821 w Krajowym Rejestrze Sądowym jako
stowarzyszenie. 31 grudnia 2015 r. Forum Darczyńców liczyło 26 członków, do których należą:
Członkowie zwykli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Fundacja BGŻ BNP Paribas
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja LOTTO Milion Marzeń
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja Orange
Fundacja POLSAT
Fundacja Przyjaciółka
Fundacja PZU
Fundacja TVN „nie jesteś sam”
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Członkowie wspierający:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Fundacja „Dbam o Zdrowie”
Fundacja dla Polski
Fundacja Dorastaj z Nami
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Fundacja Ernst & Young
Fundacja PKO Banku Polskiego
Fundacja PwC
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny
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2. WŁADZE
Zgodnie z § 12 art. 4 statutu Forum Darczyńców, który nakazuje zwołanie co roku w terminie do
30 czerwca Walnego Zebrania Członków, 16 czerwca 2015 r. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, przy ul. Krasickiego 20/22 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków
Forum Darczyńców, w którym uczestniczyło 12 przedstawicieli członków zwykłych oraz
8 przedstawicieli członków wspierających.
Do 16 czerwca 2015 r. Zarząd Forum Darczyńców pracował w następującym składzie:
 Ewa Krupa (reprezentująca Fundację Orange) – Przewodnicząca Zarządu,
 Agnieszka Sawczuk (reprezentująca Fundację dla Polski) – Członkini Zarządu,
 Piotr Szczepański (reprezentujący Fundację Wspomagania Wsi) - Członek Zarządu.
W dniu 16 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców dokonało
wyboru Członków Zarządu na kolejną kadencję. Od tej pory Zarząd Forum Darczyńców pracował
w składzie:
 Ewa Krupa (reprezentująca Fundację Orange) – Przewodnicząca Zarządu,
 Joanna Luberadzka-Gruca (reprezentująca Fundację Przyjaciółka) – Członkini Zarządu,
 Bartosz Mielecki (reprezentujący Fundację LOTTO Milion Marzeń) – Członek Zarządu,
 Cornelius Ochmann (reprezentujący Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej) – Członek
Zarządu,
 Agnieszka Sawczuk (reprezentująca Fundację dla Polski) - Członkini Zarządu.
W 2015







r. w Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców pracowały następujące osoby:
Izabela Rakuć-Kochaniak (Fundacja PZU) – Przewodnicząca Komisji,
Tomasz Bruski (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) – Członek Komisji,
Bartosz Mielecki (Fundacja LOTTO Milion Marzeń) – Członek Komisji, który w dniu wyboru na
Członka Zarządu (16 czerwca 2015 r.) złożył rezygnację z funkcji Członka Komisji
Rewizyjnej,
Agnieszka Palka (Fundacja Ernst & Young) – Członkini Komisji,
Maria Zaguła-Holzer (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży) – Członkini Komisji.

3. FINANSE
Na przychody Forum Darczyńców w 2015 r. w wysokości 679 087,58 zł złożyły się: składki
członkowskie od 24 członków Forum (208 000 zł), wynik roku poprzedniego (271 060,28 zł) oraz
dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (200 027,30 zł). Dotacja na kwotę 999 718 zł została przyznana w 2012 roku na realizację
trzyletniego projektu pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje
korporacyjne w Polsce”.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców nr WZ 2014-05-27/08 o ustaleniu
wysokości rocznej składki członkowskiej, składka w 2015 roku wynosiła 9 500 zł dla członka
zwykłego oraz 6 500 zł dla członka wspierającego. Trzech członów Forum zdecydowało się
dobrowolnie wesprzeć budżet stowarzyszenia poprzez wyższe składki, były to: Fundacja Orange,
Fundacja na rzecz Nauki Polsiej i Fundacja Wspomagania Wsi. Utrzymano w mocy uchwałę z 19
października 2004 r. zwalniającą dwóch członków wspierających: Nidzicki Fundusz Lokalny i Fundusz
Lokalny Masywu Śnieżnika z opłaty składki członkowskiej w Forum.
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4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU
W okresie sprawozdawczym działania Forum Darczyńców realizowane były w oparciu o Strategię
działania na lata 2013-2015 przyjętą przez Walne Zebranie Członków w czerwcu 2012 r. oraz
o Program działania na rok 2015 uchwalony przez Walne Zebranie Członków dnia 27 maja 2014 r.
Zgodnie z tymi dokumentami Forum zorganizowało swoją działalność wokół trzech głównych celów:
1) podnoszenia standardów działalności filantropijnej prowadzonej przez organizacje
grantodawcze, w szczególności fundacje założone przez firmy,
2) działania na rzecz przewidywalnego i stabilnego prawa w zakresie dotyczącym działalności
filantropijnej i zmiana otoczenia prawnego na bardziej sprzyjające rozwojowi filantropii
i inicjatyw obywatelskich,
3) promowanie filantropii i upowszechnianie wiedzy o pozytywnych efektach działalności III
sektora oraz firm zaangażowanych społecznie.
Działania Forum w 2015 roku realizowane były w trzech obszarach priorytetowych (pkt. 4.1 – 4.3):
4. 1. Działalność edukacyjna
4. 1. 1. Budowanie standardów fundacji korporacyjnych – zakończenie projektu POKL
W 2015 r. Forum finalizowało działania w ramach projektu pn. „Podwyższenie jakości realizacji
zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt
rozpoczął się 1 maja 2012 roku, a zakończył 31 maja 2015 roku. W tej ostatniej fazie projektu
zrealizowano następujące działania:
4. 1. 1. 1. II zjazd fundacji korporacyjnych
W dniach 12-13 lutego 2015 r. odbył się ostatni, podsumowujący zjazd 45 uczestników projektu.
Jego celem było zatwierdzenie brzmienia standardów wypracowanych w dwuletnim procesie oraz
przygotowanie mechanizmu ich weryfikacji. Przez dwa dni przedstawiciele fundacji pracowali nad
operacjonalizacją i mechanizmem weryfikacji standardów do zastosowania w organizacjach.
W ramach uczenia się od siebie nawzajem i dzielenia się dobrymi praktykami, uczestnicy
prezentowali wdrażanie poszczególnych standardów w swoich fundacjach. Wyniki prac
uwzględnione zostały w wydanym podręczniku i zaprezentowane na otwartej konferencji
podsumowującej projekt (patrz niżej).
4. 1. 1. 2. Spotkania coachingowe
W okresie styczeń–kwiecień 2015 r. kontynuowano spotkania coachingowe (executive education),
które miały na celu wsparcie 45 fundacji korporacyjnych we wdrażaniu standardów działania.
Coachowie przeprowadzili 65 spotkań z ich przedstawicielami. W sumie w projekcie z tej formy
wsparcia skorzystało 80 osób.
4. 1. 1. 3. Podręcznik „Standardy działania fundacji korporacyjnych”
W ramach projektu opracowano i wydano pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających
i tworzących fundacje korporacyjne. Podręcznik zawiera pełny opis 12 wypracowanych standardów
wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami ich stosowania oraz pytaniami sprawdzającymi ich

5

spełnianie. W publikacji zawarto dobre praktyki fundacji korporacyjnych będących członkami Forum
Darczyńców,
obrazujące
spełnienie
poszczególnych
standardów.
Wytyczne
zawarte
w podręczniku wskazują, jak fundacja ma definiować swoją misję i cele strategiczne, jak ma
wybrać obszary aktywności, jak sprawdzić, czy prowadzone działania przynoszą pożądane
rezultaty. Ponadto definiują optymalne reguły udzielania wsparcia zarówno innym organizacjom,
jak i osobom indywidualnym oraz zasady budowania relacji z beneficjentami i innymi
interesariuszami fundacji. Standardy dotyczą także finansowania fundacji korporacyjnych
i zarządzania finansami oraz – co w tej grupie szczególnie istotne – budowania partnerskich relacji
z fundatorem, które jednocześnie nie podważą niezależności fundacji. Podpowiadają też, jakie
organy powinny funkcjonować w fundacji korporacyjnej i jaki powinien być ich skład, jak budować
oraz utrzymać zespół pracowników i wolontariuszy. Wszystkim tym standardom przyświecają
nadrzędne zasady odpowiedzialności, jawności i przejrzystości. Standardy zostały opatrzone
komentarzami przedstawicieli fundacji, które wzięły udział w projekcie oraz ekspertów
zagranicznych, którzy na 8 seminariach dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolegami
z Polski. Autorkami podręcznika są: Magdalena Pękacka i Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców
oraz Natalia Ćwik-Obrębowska, która w ramach projektu prowadziła też spotkania coachingowe dla
części uczestników. Podręcznik wydano w języku polskim i angielskim. Publikacja wysłana została
do wszystkich fundacji założonych przez firmy w Polsce, tj. blisko 200, które udało się
zidentyfikować w trakcie projektu. Angielska wersja podręcznika była prezentowana i promowana
przez Magdalenę Pękacką podczas spotkania sieci DAFNE (Donors and Foundations Networks in
Europe) oraz spotkania darczyńców korporacyjnych, które towarzyszyły konferencji Europejskiego
Centrum Fundacji (EFC) w maju w Mediolanie. Konferencja „Philanthropy: Visions and Energy for
Change” zgromadziła około 650 osób.
4. 1. 1. 4. Konferencja pt. „Mierzymy Wysoko!” – podsumowanie projektu
7 maja 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, służąca ogłoszeniu i omówieniu
standardów działania fundacji korporacyjnych wypracowanych wspólnie z 45 fundacjami
korporacyjnymi. Zaprezentowano także opracowany w ramach projektu podręcznik „Standardy
działania fundacji korporacyjnych”. Podczas konferencji o swoich doświadczeniach przy budowaniu
standardów opowiedzieli uczestnicy projektu, a wypracowany materiał skomentowali: Piotr Frączak
z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Anna Gnys z Ministerstwa Sprawiedliwości,
Jacek Kowalski z Orange Polska i Krzysztof Więckiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Gość specjalny - Sevdalina Rukanova z Europejskiego Centrum Fundacji opowiedziała o trendach
w samoregulacji z perspektywy europejskiej. Po konferencji odbyło się dwugodzinne spotkanie
warsztatowe z uczestnikami projektu, podczas którego zebrane zostały ich oczekiwania oraz
pomysły na kontynuację wspólnych działań. Patronem medialnym konferencji był kwartalnik „Trzeci
Sektor”.
4. 1. 1. 5. Ekspertyza nt. standardów działania fundacji korporacyjnych
29 maja 2015 r. Forum opublikowało przygotowaną przez Magdalenę Pękacką ekspertyzę
porównującą standardy działania fundacji korporacyjnych w Polsce i w innych krajach europejskich,
ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ekspertyza zamieszczona została na
stronie internetowej Forum Darczyńców i wysłana do fundacji korporacyjnych uczestniczących
w projekcie budowania standardów działania.
4. 1. 1. 6. „Standardomierz” – narzędzie on-line do weryfikacji wdrożenia standardów
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Elementem projektu było również opracowanie narzędzia on-line pn. Standardomierz, służącego
organizacjom do oceny stopnia wdrożenia przez nie standardów fundacji korporacyjnych. Podstawę
narzędzia stanowi 11 standardów wypracowanych w projekcie, pogrupowanych w 5 obszarów:
strategia, ludzie, finanse, struktury i wewnętrzne procedury oraz relacje. Każda organizacja, która
wypełnieni kwestionariusza on-line, otrzymuje informację zwrotną z rekomendacjami, co należy
poprawić, aby zbliżyć się do wypełnienia standardów. Standardomierz jest bezpłatnie dostępny na
stronie www.forumdarczyncow.pl. Narzędzie to było szeroko promowane zarówno wśród fundacji
korporacyjnych, które były zaangażowane w proces wypracowania standardów, jak i wśród tych,
które w projekcie nie uczestniczyły.
4. 1. 1. 7. Promocja standardów poza konferencją „Mierzymy Wysoko!”
Promocja wypracowanych standardów – poza konferencją „Mierzymy Wysoko!” – odbyła się także
poprzez:
 publikację na łamach kwartalnika „Trzeci Sektor”,
 wywiad Agaty Tomaszewskiej dla ngo.pl,
 publikacje na portalach i w mediach branżowych (CSR Info, odpowiedzialny biznes.pl,
kompendium CSR),
 współpracę z organizacjami biznesowymi: PKPP Lewiatan, Business Centre Club i Związek
Banków Polskich,
 podczas gali „Liderzy Filantropii 2015”.
4. 1. 2. Seminarium „Korzyści podatkowe motorem filantropii? Jak systemy podatkowe Belgii,
Francji i Niemczech zachęcają osoby zamożne do inwestowania kapitału w działania społeczne”
14 października 2015 r. Forum Darczyńców w Polsce i Fundacja dla Polski zorganizowały seminarium
w tematyce budowania przyjaznego środowiska prawno-podatkowego dla rozwoju działalności
społecznej w Polsce oraz zwiększania angażowania prywatnego kapitału obywateli w inicjatywy na
rzecz pożytku publicznego. Poruszono m.in. kwestię roli zachęt podatkowych w rozwijaniu
filantropii osób prywatnych w Europie, które mogą być inspiracją dla ustawodawców w Polsce.
W seminarium udział wzięli następujący eksperci: Ludwig Forrest, King Baudouin Foundation
(Belgia), Dominique Lemaistre, Fondation de France (Francja), Christian Schreier, Maecenata
Institut (Niemcy), Hanna Surmatz, European Foundation Centre i Marek Jarocki z EY Polska oraz –
jako komentator – Tomasz Schimanek. Seminarium zrealizowano we współpracy i przy wsparciu
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz EY, pod patronatem medialnym „Dziennika Gazety
Prawnej”. Witryna Wiejska bezpłatnie nagrała dla Forum seminarium. Jest ono dostępne dla
wszystkich w Internecie.
4. 1. 3. Spotkania wewnętrzne dla Członków Forum
4. 1. 3. 1. Grupa Robocza ds. Komunikacji
30 czerwca 2015 r. Forum Darczyńców we współpracy z Fundacją Banku Ochrony Środowiska
zorganizowały dla członków Forum spotkanie nt. CRM. Zespół Fundacji BOŚ oraz przedstawiciele
CIVICRM przedstawili CRM (Constituent Relationship Management) jako
proces zarządzania
kontaktami i relacjami z interesariuszami organizacji, wspomagany przez narzędzie, w tym wypadku
CIVICRM (bezpłatne narzędzie dostępne dla wszystkich, stworzone z myślą o NGO). W spotkaniu
wzięło udział 20 osób – przedstawicieli organizacji członkowskich zrzeszonych w Forum.
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4. 1. 3. 2. Aplikacje do wniosków grantowych
Forum zrealizowano trzy wizyty studyjne dot. programów IT do aplikacji grantowych w ramach
wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi. Trzy organizacje zaprezentowały
pozostałym zainteresowanym członkom Forum swoje systemy do obsługi wniosków:
 Fundacja Orange (10 kwietnia),
 Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (14 kwietnia),
 Fundacja im. S. Batorego (16 kwietnia).
W sumie w spotkaniach udział wzięło 11 osób z 8 organizacji członkowskich. Doświadczenia zebrane
podczas spotkań pozwoliły kolejnym członkom Forum rozpocząć prace nad aplikacjami on-line do
obsługi programów grantowych (m.in. Fundacji PZU).
4. 1. 3. 3. Grupa Robocza ds. finansów w organizacjach
W 2015 Forum zorganizowało 2 spotkania Grupy Roboczej ds. finansów w organizacjach, w której
pracują osoby zajmujące się zarządzaniem finansami z poszczególnych organizacji członkowskich
Forum. Dla członków tej grupy spotkania są unikalną okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji
z kolegami z innych organizacji.
 27 lutego odbyło się spotkanie dla księgowych i dyrektorów finansowych organizacji
członkowskich Forum nt. nowego wzoru sprawozdania finansowego dla organizacji.
 3 listopada odbyło się spotkanie dla księgowych i dyrektorów finansowych organizacji
członkowskich Forum nt. zmian w zakresie rachunkowości, które miały miejsce w 2015
roku oraz tych, które są planowane przez MF i MPiPS w roku 2016.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez członków Forum potrzebę otrzymania ofert zewnętrznego audytu
finansowego, której cena mogłaby być konkurencyjna w odniesieniu do stawek rynkowych, zespół
Forum uzyskał indywidualne oferty dla członków od dwóch potencjalnych wykonawców. Oferty
zostały dopasowane do indywidualnych potrzeb członków i wycenione na atrakcyjnych warunkach.
4. 1. 3. 4. Spotkania śniadaniowe członków Forum Darczyńców
Członkowie Forum wzięli udział w trzech spotkaniach roboczych, mających na celu bieżącą wymianę
informacji, opinii i pomysłów (19 lutego, 28 maja, 7 października). Tematyka spotkań śniadaniowych
w 2015 roku objęła:
 wymianę opinii nt. członkostwa zwykłego i wspierającego w Forum Darczyńców,
 dyskusję nt. opracowywanej strategii Forum na lata 2016-2018,
 dyskusję nt. przebiegu gali finałowej konkursu „Liderzy Filantropii” i jej tematu
przewodniego.
4. 1. 3. 5. Spotkanie warsztatowe nt. strategii Forum Darczyńców
17 września odbyło się całodniowe spotkanie warsztatowe, na którym 14 przedstawicieli organizacji
członkowskich Forum (w tym 10 członków zwykłych) wraz z 2 pracownikami jego zespołu
wypracowali założenia do „Strategii działania Forum Darczyńców w Polsce na lata 2016-2018”. Jako
cel główny działania Forum określono „Rozwój filantropii instytucjonalnej w Polsce”. Jego realizacja
ma przebiegać w trzech strategicznych domenach działania:
 prawo,
 edukacja,
 promocja.
Strategia została przyjęta 3 grudnia 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

8

4. 1. 3. 6. Otwarte dla Członków Zebrania Zarządu
W 2015 roku odbyło się 7 spotkań Zarządu Forum. Forum Darczyńców przyjęło zasadę, że zebrania
Zarządu, które odbywają się średnio raz na półtora miesiąca są otwarte dla wszystkich członków
Forum. Podczas spotkań dyskutowane są kwestie istotne z punktu widzenia członków
stowarzyszenia, np. zmiany legislacyjne dotyczące środowiska grantodawców, różnorodne aspekty
działalności grantodawczej, formy promocji zinstytucjonalizowanej filantropii prywatnej, a także
plany i organizacja bieżącej działalności Stowarzyszenia. Protokoły ze wszystkich zebrań zostały
rozesłane do członków Forum.
4. 1. 3. 7. Walne Zebranie Członków
16 czerwca 2015 roku w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie odbyło się
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w Polsce, które m.in.:
 przyznało Fundacji LOTTO Milion Marzeń status członka zwykłego Forum Darczyńców,
 zatwierdziło sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców za rok 2014,
 udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców,
 powołało członków Zarządu Forum Darczyńców na kolejną kadencję.
Ponadto odbyły się trzy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
 9-16 marca 2015 r. (tryb pisemny) - przyjęcie przez Forum Darczyńców w Polsce statusu
jednostki mikro i uproszczonych zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdania
finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro, określonych przez ustawę
o rachunkowości
 26 marca – 2 kwietnia 2015 r. (tryb pisemny) - przyjęcie do Forum Darczyńców w Polsce
dwóch nowych członków wspierających:
o Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości,
o Fundacji Dorastaj z Nami.
 3 grudnia 2015 r.:
o przyjęcie Strategii działania Forum Darczyńców na lata 2016-2018,
o przyjęciem Programu działania Forum Darczyńców i budżetu na rok 2016.
4. 2. Działalność rzecznicza
4. 2. 1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Forum Darczyńców wzięło udział w pracach przy nowelizacji ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które toczyły się w sejmowej podkomisji stałej ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz na spotkaniach uzgodnieniowych w MPiPS. Forum Darczyńców we
współpracy z organizacjami członkowskimi oraz Akademią Organizacji Obywatelskich przeprowadziło
na przełomie lipca i sierpnia skuteczny apel o wycofanie poprawek Senatu do ustawy, które
przewidywały karanie organizacji grzywną za przeznaczanie środków z 1% podatku PIT na działania
fundraisingowe.
Forum Darczyńców przedstawiło również m.in. stanowisko dotyczące zmian zakazujących
wskazywania w programach komputerowych do wypełnienia zeznań podatkowych numeru KRS
konkretnej organizacji pożytku publicznego. Forum Darczyńców wyraziło opinię, że problemem nie
jest wskazywanie w PIT konkretnego numeru KRS, ale brak wyraźnej informacji o tym, że
korzystając z danego programu podatnik decyduje się wesprzeć określoną OPP. Po zakończeniu prac
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w sejmowej Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Forum Darczyńców
uczestniczyło w pracach Komisji polityki społecznej i rodziny, która podjęła inicjatywę o złożeniu do
rozpatrzenia przez Sejm projektu nowelizacji ustawy.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) weszła w życie w dniu 9 listopada.
Przyjęta nowelizacja wprowadza szereg ułatwień dla organizacji, np. w zakresie wykonywania zadań
publicznych, w tym prowadzenia regrantingu, zwolnienia fundacji mających status organizacji
pożytku publicznego ze składania rocznych sprawozdań do właściwego ministra, zwolnienia z
obowiązku prowadzenia BIPu przez organizacje, ale też wprowadza zakaz zbierania 1% podatku na
rzecz OPP, które zostały wykreślony z wykazu ministra.
4. 2. 2. Ustawa o rachunkowości
W 2015 roku Forum Darczyńców prowadziło działania rzecznicze związane z nowelizacją ustawy o
rachunkowości. Po znowelizowaniu ustawy o rachunkowości w 2014 roku powstał problem braku
wzoru sprawozdania finansowego. Forum Darczyńców we współpracy ze Stowarzyszeniem
Klon/Jawor w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i ich księgowymi oraz w porozumieniu z
MPiPS rozpoczęło prace nad nowym wzorem. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015
roku weszła w życie 1 stycznia 2016 r. wprowadzając istotne zmiany m.in. dla grupy organizacji
prowadzących uproszoną ewidencję przychodów i kosztów możliwość zwolnienia z obowiązku
przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego i braku konieczności posiadania polityki
rachunkowości. W 2015 roku Forum Darczyńców wzięło również udział w konsultacjach projektu
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i
kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego, przedstawiając własną opinię. Rozporządzenie to dotyczyło tzw. małych organizacji,
czyli tych z przychodami do 100.000 zł, niebędących organizacjami pożytku publicznego i
nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. 2. 3. Ustawa prawo o stowarzyszeniach
Forum Darczyńców prowadziło działania rzecznicze w związku z wpłynięciem w grudniu 2014 r.
prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych
ustaw. Forum Darczyńców brało udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych w trakcie
wszystkich faz prac nad projektem. 25 września Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Senat – zgodnie z licznymi apelami organizacji
pozarządowych, w tym Forum Darczyńców – nie zgłosił do ustawy żadnych poprawek, dzięki czemu
udało się Sejmowi przyjąć nowelizację przed zakończeniem kadencji Sejmu. Forum oraz inne
organizacje pozarządowe skierowały do Prezydenta apel z prośbą o podpisanie ustawy.
4. 2. 4. Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego
Ponadto Forum Darczyńców wzięło udział w konsultacjach projektu pn. „Kodeks Dobrych Praktyk
Organizacji Pożytku Publicznego”, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W
marcu 2015 r. Forum jako jedna z 7 organizacji przesłało swoją pisemną opinię krytycznie odnosząc
się do projektu. Forum Darczyńców wzięło udział w warsztacie konsultacyjnym. Zgodnie z
zapowiedziami Departamentu Pożytku Publicznego, „Kodeks” miał zostać uchwalony przez Radę
Działalności Pożytku Publicznego bądź być przyjęty zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Konsultacje nie zostały podsumowane. Kodeks nie został przyjęty.
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4. 2. 5. Rozporządzenia MPiPS
Decyzją Zarządu, Forum Darczyńców obserwowało konsultacje dwóch projektów rozporządzeń,
przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: projekt rozporządzenia w sprawie
uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
oraz projektu rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji
Pożytku Publicznego.


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie gospodarki
finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Fundusz ten zostanie stworzony przez MRPiPS w celu wyrównywania szans rozwoju organizacji
pożytku publicznego, zgodnie z art. 27ab ust. 1 zmienionej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przychodami Funduszu, w głównej mierze, będą
nieprawidłowo wydatkowane środki pochodzące z 1% PIT. Celem wprowadzenia funduszu jest
wzmocnienie organizacji działających lokalnie, rozwój wolontariatu, wzrost kompetencji, jak
również wzmocnienie infrastrukturalne organizacji pożytku publicznego. Realizacja tych zadań
odbywać się będzie poprzez przekazanie, przez dysponenta Funduszu (Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej), dotacji organizacjom pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert.
Forum Darczyńców zostało poinformowane przez MRPiPS o konsultacjach projektu.


Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
sprawozdania z realizacji zadania publicznego

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają przygotowania wzorów ofert realizacji
zadania publicznego, wzorów umów o realizację zadania publicznego oraz wzory sprawozdań z
wykonania zadania publicznego. Forum Darczyńców we współpracy z Ogólnopolską Federacją
Organizacji Pozarządowych Fundacją Schumana na posiedzeniach Zespołu ds. Społecznych Rady
Działalności Pożytku Publicznego konsultultowało proponowane przez Ministerstwo wzory. Projekt
znajduje się na etapie konsultacji społecznych.
W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
sprawozdania z realizacji zadania publicznego, nad którym prace toczyły się w 2015 r. W przypadku
projektu rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
sprawozdania z realizacji zadania publicznego, oferta i sprawozdanie będą dotyczyć zlecania
organizacjom (poza otwartym konkursem ofert) zadań o zasięgu lokalnym lub regionalnym, gdy
dotacja nie przekracza 10 tys. zł, a zadanie trwa do 90 dni.


Rozporządzenie MPiPS w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji o
finansowaniu lub współfinansowaniu promocji z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz informacji dotyczącej wyboru przez podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego, w programach komputerowych
służących do wypełnienia zeznań podatkowych
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Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie treści, formy oraz sposobu
zamieszczenia informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz informacji o możliwości swobodnego wyboru organizacji
pożytku publicznego, zawartej w programach komputerowych, umożliwiających podatnikowi
przekazanie tego podatku – konsultacje dot. tego projektu zakończyły się 23 listopada 2015 r.
Projektodawca nie odniósł się jeszcze do przedstawionych mu uwag. Trwają konsultacje Projektu
rozporządzenia w Zespole ds. Społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniach
Zespołu dot. tego projektu bierze też udział Forum Darczyńców. Jak wynika z informacji
przedstawionych przez przedstawicieli MRPiPS, rozporządzenie będzie jeszcze wymagało notyfikacji
Komisji Europejskiej, a zatem najprawdopodobniej jego wydanie znacznie się opóźni i wejdzie w
życie od 1 stycznia 2017 r.
4. 3. Działalność promocyjna
4. 3. 1. Konkurs Liderzy Filantropii
2 września 2015 r. ruszyła IX edycja konkursu „Liderzy Filantropii”. Spośród 30 firm, które się
zgłosiły, wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach głównych:
 KGHM Polska Miedź jako „firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na
cele społeczne”,
 Vive Textile Recycling jako „firma, która przekazała w minionym roku na cele
społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem”.
Kolejno drugie i trzecie miejsce w kategorii kwoty darowizn zdobyły PKO Bank Polski i PGE Polska
Grupa Energetyczna. W kategorii procentowej na podium znalazły się także: Grupa Atlas oraz Farm
Frites Poland.
Przyznano także nagrody w dodatkowych kategoriach:
 „debiuty” z kryteriami analogicznymi do tych w kategoriach głównych; spośród siedmiu
debiutantów w konkursie tytuł „Lidera Filantropii” otrzymały firmy: Anwil – w kategorii
kwotowej i Farm Frites Poland - w kategorii procentowej,
 PKN ORLEN otrzymał nagrodę za „program filantropii indywidualnej pracowników”,
 Avon Cosmetics został nagrodzony za „program zaangażowania społecznego klientów”.
Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się 24 listopada 2015 r. na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – honorowego patrona konkursu. Podczas gali odbyła
się debata pt. „Czy biznes lepiej zarządza filantropią?”, w której udział wzięli: Marcin Chmielewski
– Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź ds. korporacyjnych, Urszula Kontowska - Prezeska Zarządu
Fundacji PKO Banku Polskiego, Joanna Luberadzka-Gruca - Członkini Zarządu Forum Darczyńców,
Wiceprezeska Fundacji Przyjaciółka, Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu Grupy Atlas i Rafał
Reszka – Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Farm Frites Poland. Galę i dyskusję poprowadziła Dorota
Wellman. Firma PwC, która co roku nieodpłatnie przeprowadza weryfikację konkursu, po raz
kolejny przeprowadziła ją pro bono. Konkurs uzyskał też patronat Konfederacji Lewiatan i
Pracodawców RP. Ambasadorem Konkursu była firma Orange.
4. 3. 2. Wykład Edwarda Hirscha nt. historii dobroczynności w Stanach Zjednoczonych
27 października w Barze Studio (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) Forum Darczyńców wraz
z Orange Polska i Fundacją im. prof. Mojżesza Schorra zorganizowało wykład Edwarda Hirscha,
prezesa John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Wykład poświęcony był historii
dobroczynności w Stanach Zjednoczonych, wzięło w nim udział ponad 100 uczestników. Sala w Barze
Studio została udostępniona nieodpłatnie, pozostałe koszty spotkania zostały pokryte przez Orange
Polska.
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4. 3. 3. Współpraca z mediami











31 marca w dodatku tematycznym pn. „CSR Biznes Społeczeństwo Środowisko” ukazały się
m.in. artykuły Forum Darczyńców o wzajemnej edukacji fundacji korporacyjnych w
projekcie budowania wspólnych standardów działania oraz o edukacyjnej roli filantropii
biznesu: edukacji pracowników i klientów. Dodatek został dodany do wydania stołecznego,
katowickiego, trójmiejskiego i opolskiego „Gazety Wyborczej”, w sumie 105.000
egzemplarzy. Artykuły promujące działania Forum zostały zamieszczone w dodatku
nieodpłatnie, na zasadzie współpracy merytorycznej z tytułem.
Forum Darczyńców wystąpiło w Radiu TOK FM (28 kwietnia) oraz w Polsat News (30
kwietnia). Tematem programów był status OPP i 1% PIT oraz zmiany w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
W tygodniku „Polityka” 28 kwietnia w artykule nt. filantropii najbogatszych Polaków pt.
„Milionerzy i filantropii” Ryszardy Sochy opisany został m.in. konkurs „Liderzy Filantropii”
organizowany przez Forum od 2007 roku.
13 maja 2015 r. na portalu Onet ukazała się informacja Forum Darczyńców nt. ogłoszenia
standardów działania fundacji korporacyjnych.
1 października 2015 r. po raz trzeci obchodzony był Europejski Dzień Fundacji (European
Day of Foundations and Donors). Forum Darczyńców wysłało tego dnia do mediów
informację o święcie oraz najnowsze dane o sektorze fundacji w Polsce i w Europie, aby
propagować wiedzę na temat roli i skali działań fundacji. Informacja prasowa została
przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor i Donors and Foundations
Networks in Europe (DAFNE).
13 grudnia Magdalena Pękacka z zespołu Forum Darczyńców i Andrzej Pietrucha,
reprezentujący Fundację BOŚ (członek Forum) wzięli udział w dwugodzinnej audycji pt.
„Prawdę mówiąc” w Programie Trzecim Polskiego Radia, której tematem była filantropii
i zaangażowanie społeczne



20 grudnia Magdalena Pękacka oraz Agnieszka Grzegorczyk, Członkini Zarządu Fundacji
POLSAT (członek Forum), wystąpiły w programie „Wystarczy chcieć” Telewizji Polsat News.
Rozmowa dotyczyła mądrego i odpowiedzialnego pomagania.



18 grudnia ukazało się z „Rzeczpospolitą” jubileuszowe 15 wydanie „Kompendium CSR”,
a w nim podsumowanie „Filantropia w 2015 roku” przygotowane przez Magdę Pekacką.
W

tekście

wspomniane

zostały

m.in.

wypracowane

standardy

działania

fundacji

korporacyjnych, wyniki konkursu „Liderzy Filantropii 2015” oraz istotne dla działalności
społecznej zmiany legislacyjne. Wersja PDF dostępna jest na stronie internetowej
kompendium, promowana na fan page’u wydawnictwa.
4. 3. 4. Współpraca ekspercka




23 maja Agata Tomaszewska zaprezentowała studentom studiów podyplomowych Menedżer
CSR w Collegium Civitas działania Forum na rzecz rozwoju i promocji zaangażowania
społecznego biznesu.
29 czerwca Magda Pękacka i Agata Tomaszewska wzięły udział w dialogu interesariuszy nt.
raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Górażdże, podczas którego odpowiedziały na
pytania związane z oczekiwaniami wobec roli Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
w wypełnianiu celów firmy dot. zrównoważonego rozwoju.
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30 czerwca Magda Pękacka skomentowała w panelu eksperckim wyniki badania wpływu
społecznego Orange Polska na zaproszenie Fundacji Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia.
30 września Magda Pękacka i Agata Tomaszewska wzięły udział na zaproszenie Fundacji PZU
w sympozjum pt. „Ekosystem współpracy dla zmiany społecznej. Frazes czy realna szansa?”,
dyskutując przy stoliku tematycznym o kapitale społecznym w Polsce. Sympozjum, które
zgromadziło szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin było wydarzeniem towarzyszącym
Europejskiemu Forum Nowych Idei w Sopocie.

4. 4. Współpraca międzynarodowa






W dniach 22-23 stycznia na zaproszenie Forum Darczyńców w Warszawie odbyło się
spotkanie europejskiej sieci Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE), której
Forum jest członkiem. Dwudniowe obrady zostały zorganizowane w siedzibie Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej. W spotkaniu wzięły udział 33 osoby: członkowie sieci, przedstawiciel
Zarządu Forum Darczyńców, reprezentanci Europejskiego Centrum Fundacji i Centrum
Fundacji w Stanach Zjednoczonych oraz Fundacji C.S. Motta, która wsparła finansowo
rozwój sieci DAFNE. Sesje na spotkaniu poświęcone były m.in.: koordynacji i rozwojowi grup
roboczych działających przy forach darczyńców, zbieraniu i wymianie danych o fundacjach,
międzynarodowym regulacjom dotyczącym przeciwdziałania terroryzmowi i ich wpływom na
legislację dotyczącą fundacji, rozwojowi sieci DAFNE i wymianie pomysłów na działania
pomiędzy członkami. W trakcie jednej z sesji poświęconej mierzeniu efektywności działań
doświadczeniami podzieliła się Fundacja Orange. Na wieczorną kolację uczestników
spotkania DAFNE zaproszeni zostali również członkowie Forum Darczyńców. Spotkanie
sfinansowane z budżetu DAFNE, przy wsparciu środków Forum Darczyńców.
19 maja Magdalena Pękacka wzięła udział w spotkaniu sieci DAFNE w Mediolanie. Jedna z
sesji poświęcona była roli forów darczyńców w tworzeniu i promowania standardów
działania. Magdalena Pękacka podzieliła się doświadczeniami z projektu budowania
standardów fundacji korporacyjnych i zaprezentowała opublikowany bezpośrednio przed
spotkaniem w języku angielskim podręcznik ze standardami. O doświadczeniach tych
opowiedziała również 20 maja podczas spotkania nieformalnej grupy darczyńców
korporacyjnych afiliowanej przy EFC.
Podręcznik „Standardy działania fundacji korporacyjnych” w wersji angielskiej został
opublikowany w wirtualnej bibliotece European Foundation Centre, rozesłano go także do
członków sieci DAFNE oraz wszystkich ekspertów, którzy wzięli udział w 8 seminariach w
ramach projektu.
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5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe
Forum Darczyńców w Polsce
sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

Rachunkowość Forum Darczyńców w Polsce prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości
z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zmianami), zgodnie z załącznikiem
nr 4.
Elementy sprawozdania:
5.I. Informacje ogólne
5.II. Bilans
5.III. Rachunek Zysków i Strat
5.IV. Informacje uzupełniające do bilansu
5.V. Noty objaśniające do bilansu i rachunku zysków i strat
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5.I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Informacje o organizacji
Nazwa jednostki:
Siedziba:
Adres strony internetowej:
Przedmiot działalności:
PKD 2007:
Forma prawna:
Rejestr sądowy i numer:

Data rejestracji w KRS:
NIP:
REGON:

Forum Darczyńców w Polsce
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a lok. 131
http://www.forumdarczyncow.pl/
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
9499Z
Związek Stowarzyszeń
Rejestr prowadzi SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO,
Nazwa rejestru: REJESTR STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. PODMIOT NIEWPISANY
DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW
Numer KRS: 0000217821
22-09-2004
5252324762
140001985

2. Czas trwania działalności jednostki:
Zgodnie ze statutem czas trwania Forum jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 obejmujący
12 kolejnych miesięcy. Okresem porównawczym jest okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro
z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń:
a/ Forum rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników
aktywów i pasywów. Jednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne dokonywanie odpisów
aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na zobowiązania, których
wysokość lub termin wymagalności nie są znane,
b/ Forum dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie
wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
c/ Forum ustala w rachunku zysków i strat wynik finansowy netto w sposób dotychczasowy, tj. jako
różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, która po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może
być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego,
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d/ Forum ustala nowy wzór sprawozdania finansowego, składającego się z bilansu, rachunku zysków
i strat, zgodny z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości,
e/ Forum nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowemu badaniu
sprawozdania finansowego, nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz nie sporządza
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
5. Założenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie finansowe Forum zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia
2015. Zarząd Forum nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez
organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.


Przez aktywa finansowe rozumie się: aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe
wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do
otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych
z inną jednostką na korzystnych warunkach.



Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.



Należności i roszczenia wykazano w kwocie wymaganej zapłaty.



Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz umów dotacyjnych wykazano w kwocie
należnej do zapłaty.



Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonego o umorzenie. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ich
ekonomicznego użytkowania. Celem ustalenia stawek, Forum posiłkuje się stawkami
określonymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka
trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są
metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100% w miesiącu
przyjęcia środka trwałego do używania.



Forum nie tworzy rezerw w związku z niewykorzystanymi urlopami wypoczynkowymi.



Przychody stanowią darowizny, dotacje, składki członkowskie otrzymane w danym
roku obrotowym, rozpoznawane metodą kasową, tj. w momencie faktycznego wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy organizacji.
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Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych,
w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty
administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty
o charakterze administracyjnym. Pozostałe koszty uznawane są w okresie, którego
dotyczą.



Forum nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.
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5.II. BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.
jednostka obliczeniowa:
Wyszczególnienie

PLN

PLN
Stan na
31-12-2015
31-12-2014

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE, w tym:

0,00

0,00

I.

Środki trwałe

0,00

0,00

II.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

512 067,40

278 482,35

0,00

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE, w tym:

I.

Zapasy

II.

Należności krótkoterminowe

168 520,82

30 100,12

III. Inwestycje krótkoterminowe

340 499,84

247 350,63

340 499,84

247 350,63

0,00

0,00

3 046,74

1 031,60

512 067,40

278 482,35

271 060,28

231 189,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271 060,28

231 189,89

271 060,28

231 189,89

0,00

0,00

241 007,12

47 292,46

1.

Środki pieniężne

2.

Pozostałe aktywa finansowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym:
I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

II.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość
III. ujemna)
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość
1. dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość
2. ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w
B. tym:
I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

17 636,96

17 192,34

IV. Rozliczenia międzyokresowe

223 370,16

30 100,12

Pasywa razem

512 067,40

278 482,35

III. Inne zobowiązania

....................................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

...............................................................................................................................................................................
Przewodnicząca Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Ewa Krupa
Joanna Luberadzka-Gruca
Bartosz Mielecki
Cornelius Ochmann
Agnieszka Sawczuk
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
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5.III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

jednostka obliczeniowa:

A.
I.
II.
III.
B.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
C.
I.
II.
III.
IV.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
G
I.
II.

Wyszczególnienie
Przychody podstawowej działalności operacyjnej
i zrównanej z nimi, w tym:
Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość
dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)
Składki brutto określone statutem
Inne przychody z działalności nieodpłatnej
statutowej
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Amortyzacja
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty działalności administracyjnej
Zużycie materiałów i energii
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty działalności administracyjnej
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty działalności administracyjnej
Pozostałe koszty
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty działalności administracyjnej
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
Aktualizacja wartości aktywów
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Zyski nadzwyczajne
Pozostałe koszty i straty, w tym:
Aktualizacja wartości aktywów
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla
jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust.
1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym:
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość
ujemna)

PLN

PLN
Za okres
od 01-01-2014
od 01-01-2015
do 31-12-2014
do 31-12-2015
899 361,11

679 087,58

0,00
158 800,00

0,00
208 000,00

740 561,11
633 112,38
349,00
349,00
0,00
4 334,07
4 334,07
0,00

471 087,58
447 520,06
0,00
0,00
0,00
5 349,71
5 349,71
0,00

215 298,03
205 968,54
9 329,49
413 131,28
412 192,28
939,00
5 041,25
0,00
395,96
4 645,29
0,00
182,70
0,00
0,00
182,70
0,00
47,00

210 995,65
201 340,54
9 655,11
231 174,70
229 076,47
2 098,23
32,91
0,00

271 060,28

231 189,89

271 060,28

231 189,89

0,00

0,00

32,91
0,00
410,54
0,00
0,03
410,51
0,00
0,00

....................................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

...............................................................................................................................................................................
Przewodnicząca Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Ewa Krupa
Joanna Luberadzka-Gruca
Bartosz Mielecki
Cornelius Ochmann
Agnieszka Sawczuk
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
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5.IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące
emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie:
a/ Forum Darczyńców w Polsce w roku 2012 wystawiło weksel in blanco jako zabezpieczenie na
poczet realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pt.: Podwyższenie jakości realizacji zadań
publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce, nr umowy

UDA-POKL.05.04.02-00-C49/11,

zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Minister Pracy i Polityki Społecznej ma prawo
wypełnić weksel in blanco do czasu całkowitego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu, tj.
nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i deklaracji
wydatków od Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej do wysokości sumy zadłużenia aktualnej w dacie wypełnienia weksla wraz
z wszelkimi należnościami ubocznymi (w tym odsetkami ustawowymi oraz poniesionymi kosztami).
Weksel został zwrócony Forum Darczyńców w Polsce w dniu 22 marca 2016.
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii:
Zdarzenia nie miały miejsca.
3. O udziałach własnych:
Zdarzenie nie dotyczy Forum.
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5.V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 1 - do poz. A.I. Aktywów
Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)
Urządzenia techniczne i maszyny
Kwota w zł i gr
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycie nowych
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja

20 552,20
0,00
0,00
0,00
0,00

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

20 552,20

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- planowe odpisy amortyzacyjne
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)
- likwidacja
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

20 552,20
0,00
0,00
0,00
0,00
20 552,20
0,00

NOTA 2 - do poz. A.II. Aktywów
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych
(wg grup rodzajowych)

Inne wartości niematerialne i
prawne
Kwota w zł i gr

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- przeniesienia
c) zmniejszenia-likwidacja
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu
f) zwiększenie z tytułu (z tytułu)
- planowe odpisy amortyzacyjne
- przeniesienia
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)
- przeniesienia
- likwidacja
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu
i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

391,42
0,00
0,00
0,00
0,00
391,42
391,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,42
0,00
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NOTA 3 - do poz. B. II. Aktywów
Należności krótkoterminowe
31 grudnia 2014 31 grudnia 2015
Kwota w zł i gr
Kwota w zł i gr
a) Rozrachunki z Grantodawcami:
1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- POKL
2. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
b) Rozrachunki z Partnerami projektów:
1. Donors and Foundations Networks in
Europe (DAFNE)
2. Fundacja dla Polski
Należności krótkoterminowe

147 825,29

0,00

20 695,53

20 695,53

0,00

4 344,00

0,00

5 060,59

168 520,82

30 100,12

NOTA 4 - do poz. B.III. Aktywów
Inwestycje krótkoterminowe
31 grudnia 2014 31 grudnia 2015
Kwota w zł i gr
Kwota w zł i gr
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym
w kasie
Bieżące rachunki bankowe
Rachunek lokat bankowych
Inne papiery wartościowe
Środki pieniężne w drodze
Inwestycje krótkoterminowe, razem

0,00
340 499,84
0,00
0,00
0,00

0,00
247 350,63
0,00
0,00
0,00

340 499,84

247 350,63

Banki prowadzące bieżące rachunki bankowe oraz lokaty:
- Bank Handlowy w Warszawie S.A.
NOTA 5 - do poz. B.IV. Aktywów
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
31 grudnia 2014 31 grudnia 2015
Kwota w zł i gr
Kwota w zł i gr
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

3 046,74

1 031,60

- wydatki programowe FWPN - bez środków finansowych
- wydatki programowe POKL - zarachowane, nie
wypłacone na 31.12
- polisa Generali PRESTO
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

1 031,60

1 031,60

1 894,59

0,00

120,55
3 046,74

0,00
1 031,60
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NOTA 6 - do poz. B.III. Pasywów
Inne zobowiązania
31 grudnia 2014 31 grudnia 2015
Kwota zł i gr
Kwota zł i gr
Z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek o
okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
Inne (wg rodzaju)
- z tytułu podatków, ceł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych

80,87

822,99

80,87
17 556,09
3 836,00

822,99
16 369,35
3 031,00

13 720,09

13 051,09

0,00

287,26

17 636,96

17 192,34

- z Grantodawcami -Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej - POKL
Inne zobowiązania, razem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
1/ TAXUS Anna Pyrz-Rogozińska - kwota 699,99 zł
2/ PRICEWATERSHAUSCOOPERS SP. Z O.O. - kwota 123,00 zł
NOTA 7 - do poz. B.IV. Pasywów
Rozliczenia międzyokresowe

31 grudnia 2014 31 grudnia 2015
Kwota zł i gr
Kwota zł i gr
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:
a) dotacje przyznane niewypłacone:
-umowa z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
-umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
b) dotacje wypłacone nie rozliczone:
-umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
c) zwroty kosztów wg Not księgowych:
- Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE)
- Fundacja dla Polski
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, razem

168 520,82
20 695,53
147 825,29
54 849,34
54 849,34
0,00
0,00
0,00

20 695,53
20 695,53
0,00
0,00
0,00
9 404,59
4 344,00
5 060,59

223 370,16

30 100,12

NOTA 8 - do poz. A do Rachunku Zysków i Strat
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi

a) Składki brutto określone statutem
b) Inne przychody z działalności nieodpłatnej statutowej:
- dotacje, subwencje, granty i darowizny
- przychody z zysku bilansowego z roku poprzedniego
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi , razem

2014
Kwota zł i gr
158 800,00
740 561,11
408 548,09

2015
Kwota zł i gr
208 000,00
471 087,58
200 027,30

332 013,02

271 060,28

899 361,11

679 087,58
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1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

9 500,00

2. Fundacja Wspomagania Wsi

10 500,00

3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

12 000,00

4. Fundacja im. Stefana Batorego

9 500,00

5. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

9 500,00

6. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

6 500,00

7. Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga

9 500,00

8. Fundacja PKO Banku Polskiego

6 500,00

9. Fundacja dla Polski

6 500,00

10. Fundacja Przyjaciółka
11. Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej
12. Ernst & Young Fundacja

9 500,00

13. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

9 500,00

14. Fundacja BGŻ

9 500,00

15. Fundacja Orange

9 500,00
6 500,00

13 000,00

16. Fundacja PwC

6 500,00

17. Fundacja POLSAT

9 500,00

18. Fundacja PZU

9 500,00

19. Fundacja TVN „nie jesteś sam”

9 500,00

20. Fundacja BOŚ

6 500,00

21. Fundacja Dbam o Zdrowie

6 500,00

22. Fundacja LOTTO Milion Marzeń
23. Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości
24. Fundacja Dorastaj z Nami

9 500,00
6 500,00
6 500,00
208 000,00

Nazwa Darczyńcy,
Grantodawcy lub
Nazwa działania

Składki FORUM
Koszty Ogólne:
wynagrodzenia,
pochodne od
wynagrodzeń, koszty
biura

Dotacje,
darowizny,
Wpływy
Do
składki
roku 2015:
Wydatkowane Pozostało do
zwrotu
otrzymane z
dotacje,
środki na
wydatkowania Przychód Koszt roku
/do
poprzednich
darowizny,
realizację
na lata
roku 2015
2015
wypłaty z
lat, nie
granty,
programów
następne
konta
wydatkowane
składki
FORUM
do
31.12.2014
208
479
247
271 060,28
247 492,76
231 567,52
000,00
060,28
492,76
199 897,18

199 897,18
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Spotkania, seminaria,
warsztaty dla
członków FD
Konferencje i
Seminaria otwartewarsztaty 1213.02.2015
Konferencje i
Seminaria otwarteseminarium
14.10.2015
Konferencje i
Seminaria otwarteKonferencja w
Bratysławie
Konkurs Liderzy
Filantropii
Współpraca z
międzynarodową
siecią darczyńców
DWFIV.74161.722.2015.EB
decyzja o wydatkach
niekwalifikowalnych
POKL
Fundacja
Współpracy PolskoNiemieckiej

0,00

0,00

5 528,03

5 528,03

190,80

190,80

5 060,59

5 060,59

1 310,12

1 310,12

19 368,87

19 368,87

15 849,91

15 849,91

287,26

287,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
287,26 zł
pozostało
do
zwrotu.

MPiPS - POKL

147
825,29

54 849,34

200 027,30

0,00

200
027,30

Podsumowanie

355
825,29

325 909,62

447 520,06

231 567,52

679
087,58

200
027,30 (2 360,07
zł
zwrócono
2015-0619)
447
287,26
520,06

NOTA 9 - do poz. B. do Rachunku Zysków i Strat
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (struktura rodzajowa)

Koszty realizacji zadań statutowych
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

2014
Kwota w zł i gr
622 843,89
349,00
4 334,07

2015
Kwota w zł i gr
435 766,72
0,00
5 349,71

205 968,54

201 340,54

412 192,28

229 076,47

10 268,49
0,00
0,00

11 753,34
0,00
0,00

9 329,49

9 655,11
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Pozostałe koszty
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, razem
Koszty
-

939,00

2 098,23

633 112,38

447 520,06

administracyjne są prezentowane odpowiednio:
10% kosztów konta 500-0001 koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
10% kosztów konta 511-0001 koszty biura czynsz
10% kosztów konta 511-0006 koszty biura księgowość

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

NOTA 10 - do poz. C. do Rachunku Zysków i Strat
Pozostałe przychody

a) Pozostałe przychody operacyjne

2014
Kwota w zł i gr
395,96

2015
Kwota w zł i gr
0,00

394,50

0,00

1,46
4 645,29
4 853,67

0,00
32,91
32,91

-208,38

0,00

0,00

0,00

5 041,25

32,91

2014
Kwota w zł i gr
0,00
0,00
182,70
182,70
0,00

2015
Kwota w zł i gr
0,03
0,03
410,51
409,90
0,61

182,70

410,54

- refundacje wydatków wg NOT Księgowych na koszty biletów
- zaokrąglenia na deklaracji DRA
b) Przychody finansowe
- odsetki bankowe zrealizowane
- odsetki bankowe zarachowane na dzień bilansowy (wycena
bilansowa)
c) Zyski nadzwyczajne
Pozostałe przychody i zyski, razem

NOTA 11 - do poz. D. do Rachunku Zysków i Strat
Pozostałe koszty i straty

Pozostałe koszty operacyjne
a) zaokrąglenia na deklaracji DRA
Koszty finansowe
a) ujemne różnice kursowe
b) odsetki od nieterminowych płatności do kontrahentów
Pozostałe koszty i straty, razem
Organizacja nie prowadziła w 2015 r. żadnych spraw sądowych.
Warszawa, dnia 31 marca 2016 r.

..........................................................................................................................................................
Przewodnicząca Zarządu
Ewa Krupa

Członek Zarządu
Joanna Luberadzka-Gruca

Członek Zarządu
Bartosz Mielecki

Członek Zarządu
Cornelius Ochmann

Członek Zarządu
Agnieszka Sawczuk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

....................................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
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