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Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 

2018 r. 

 

1. O Forum 
 

Forum Darczyńców zrzesza instytucje przekazujące środki prywatne na działania dla dobra 

publicznego oraz dbające o wysoką jakość swoich działań. Jest platformą współpracy, wymiany 

wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Forum działa na rzecz wysokich standardów działalności 

społecznej i filantropijnej oraz zabiega o dobre prawo dla fundacji i stowarzyszeń. 

 

Grupa założycieli Forum Darczyńców działa od 2002 roku. 22.09.2004 r. Forum Darczyńców 

w Polsce zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000217821 w Krajowym Rejestrze Sądowym jako 

stowarzyszenie. Na dzień 31.12.2018 r. Forum Darczyńców liczyło 31 członków, do których należały: 

 

Członkowie zwykli: 

 

1. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

2. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

3. Fundacja BGŻ BNP Paribas 

4. Fundacja im. Stefana Batorego 

5. Fundacja ING Dzieciom 

6. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

7. Fundacja Orange 

8. Fundacja POLSAT 

9. Fundacja Przyjaciółka 

10. Fundacja TVN „nie jesteś sam” 

11. Fundacja Wspomagania Wsi 

12. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

13. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

14. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

15. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 

16. Fundacja TESCO  

17. Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC 

 

Członkowie wspierający: 

 

18. Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

19. Fundacja „Dbam o Zdrowie” 

20. Fundacja dla Polski 

21. Fundacja Dorastaj z Nami 

22. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

23. Fundacja Ernst & Young 

24. Fundacja NUTRICIA 

25. Fundacja PKO Banku Polskiego 

26. Fundacja PwC 

27. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

28. Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika 



29. Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny 

30. Fundacja TechSoup 

31. Fundacja  Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły 

 

2. Władze 

 
Zgodnie z § 12 art. 4 Statutu Forum Darczyńców, 14 czerwca 2018 roku w Fundacji Fundacji BGŻ 

Paribas, ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum 

Darczyńców w Polsce, w którym uczestniczyło 22 osoby, w tym 15 przedstawicieli członków 

zwykłych oraz 7 przedstawicieli członków wspierających (jedna organizacja była reprezentowana 

przez dwie osoby). Przedmiotem spotkania było m.in. przyjęcie sprawozdań za 2017 r. oraz wybór 

Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców w Polsce.  

 

Na dzień 31.12.2018 r. Zarząd Forum Darczyńców pracował w następującym składzie:  

 

1. Joanna Luberadzka-Gruca (reprezentująca Fundację Przyjaciółka) –  

Przewodnicząca Zarządu, 

2. Justyna Duriasz-Bułhak (reprezentująca Fundację Wspomagania Wsi) – Członkini Zarządu, 

3. Emilia Gromadowska (reprezentująca Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego EFC) – 

Członkini Zarządu, 

4. Norbert Konarzewski (reprezentujący Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga) – 

Członek Zarządu, 

5. Ewa Krupa (reprezentująca Fundację Orange) – Członkini Zarządu. 

 

Na dzień 31.12.2018 r.  Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie: 

 

 Tomasz Perkowski (reprezentujący Fundację na rzecz Nauki Polskiej) – Członek Komisji, 

 Agnieszka Palka (reprezentująca Fundację Ernst & Young) – Członkini Komisji, 

 Agnieszka Grzegorczyk (reprezentująca Fundację Polsat) – Członkini Komisji, 

 Agata Tomaszewska (reprezentująca Fundację ING Dzieciom) – Członkini Komisji. 

 

 

3. Finanse 

 
Na przychody Forum Darczyńców w 2018 r. w wysokości 295 971,06 zł złożyły się: składki 

członkowskie od 31 członków Forum (239 500 zł), przychody z odpłatnej działalności statutowej (28 

830 zł) oraz darowizny (10 000 zł). Na darowizny złożyły się: darowizna Fundacji BGŻ BNP Paribas 

oraz darowizna Fundacji Orange (obie darowizny na poczet organizacji II Forum Fundacji 

Korporacyjnych). 

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców nr WZ 2014-05-27/08 o ustaleniu 

wysokości rocznej składki członkowskiej, składka w 2016 roku wynosiła 9 500 zł dla członka 

zwykłego oraz 6 500 zł dla członka wspierającego. Utrzymano w mocy uchwałę z 19.10.2004 r. 

zwalniającą dwóch członków wspierających: Nidzicki Fundusz Lokalny i Fundusz Lokalny Masywu 

Śnieżnika z opłaty składki członkowskiej w Forum. 

 



Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców nr NWZ 2018-12-12/03 o 

ustaleniu wysokości rocznej składki członkowskiej, wysokość składki od 2019 r. s została podniesiona 

do 11 000 zł dla członka zwykłego oraz 9 000 zł dla członka wspierającego.  

4. Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

 
W okresie sprawozdawczym działania Forum Darczyńców realizowane były w oparciu o Strategię 

działania na lata 2016-2018, Program działania Forum Darczyńców i Budżet na rok 2018 uchwalone 

przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dnia 12.12.2017 r. Zgodnie z tymi dokumentami 

Forum zorganizowało swoją działalność wokół następujących obszarów: 

 

a) Działalność rzecznicza (strategiczna domena nr 1) 

 
 Monitorowaliśmy i informowaliśmy członków Forum Darczyńców o zmianach prawnych.  

 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA) ogłosiło w lutym projekt 

nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. W projekcie znalazł się zapis 

pozwalający ministrowi na odmowę rejestracji zbiórki lub jej wstrzymanie, gdy jego zdaniem 

cel akcji narusza "ważny interes publiczny" lub jest niezgodny z "zasadami współżycia 

społecznego". Dałoby to urzędnikom bardzo szerokie pole do interpretacji. Ponadto dodano 

przepis pozwalający ministrowi na zmianę celu przeznaczenia zebranych środków, co godziło w 

wolność decyzji darczyńców.  

 

Forum Darczyńców było inicjatorem i autorem apelu o pozostawienie przepisów dotyczących 

zbiórek publicznych bez zmian i niekontynuowanie prac nad projektem. Nasz apel podpisało aż 

600 organizacji pozarządowych: http://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-

content/uploads/2018/03/Apel-z-598-podpisami.pdf  

 

Wspólnie z innymi organizacjami upowszechnialiśmy też apel obywatelski  

pod hasłem "wybieram, co wspieram", pod którym podpisało się ponad 110 000 obywateli. 

 

18 marca pod wpływem nacisku organizacji i obywateli Ministerstwo ogłosiło, że prace nad 

projektem nie będą kontynuowane. 

 

 W marcu została przyjęta przez Sejm i popisana przez Prezydenta nowa ustawa o 

przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu, uwzględniająca 

propozycje, które zgłosiliśmy podczas konsultacji publicznych projektu tej ustawy w 2017 r. W 

swoim stanowisko zwracaliśmy uwagę na nierówność sytuacji fundacji i stowarzyszeń oraz 

postulowaliśmy, aby zmniejszyć dotychczasowe wymagania wobec fundacji poprzez zrównanie 

ich sytuacji ze stowarzyszeniami. Nasze działanie zakończyły się sukcesem. 

 

Zgodnie z przyjętą nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i 

przeciwdziałaniu terroryzmu do stosowania ustawy są zobligowane tyko te fundacje, które 

przyjmują wpłaty gotówkowe powyżej 10 000 EUR. 

 

 Podjęliśmy działania na rzecz utrzymania dotychczasowych standardów i dobrych praktyk w 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W lutym 2018 wzięliśmy udział w konsultacjach 

http://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-content/uploads/2018/03/Apel-z-598-podpisami.pdf
http://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-content/uploads/2018/03/Apel-z-598-podpisami.pdf


publicznych na temat nowego regulaminu FIO. W swoich uwagach koncentrowaliśmy się na 

potrzebie doprecyzowania przepisów tak, aby konkurs był uczciwy i przejrzysty. Większość z 

naszych uwag została uwzględniona. 

 

 W styczniu i lutym szczególną uwagę poświęciliśmy projektowi ustawy o jawności życia 

publicznego. Szczególnie niepokoiło nas to, że projekt narusza konstytucyjne prawo obywateli 

do prywatności i że obywatele mogą zdecydować się na ograniczenie swoich działań 

filantropijnych. Zgodnie z art. 26 projektu organizacje pozarządowe, które chciałyby brać udział 

w tworzeniu prawa (np. wypowiadać się podczas komisji sejmowych, uczestniczyć w pracach 

zespołów w ministerstwach opracowujących projekty zmian aktów prawnych lub innych 

dokumentów) musiałyby wypełnić zgłoszenie, w którym będą musiały wskazać wszystkich 

darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych  przekazujących w minionych 12 miesiącach 

więcej niż 4 047,21 zł. 

 

Braliśmy udział w spotkaniach konsultacyjnych na ten temat i zainicjowaliśmy spotkanie 

organizacji pozarządowych, które korzystają ze wsparcia darczyńców prywatnych. 

Uczestniczyliśmy w opracowaniu krótkiego dokumentu opisującego konsekwencje przyjęcia tego 

projektu dla organizacji pozarządowych i obywateli.  

 

Projekt został skierowany do dalszych prac na etapie rządowym i nie wiadomo, czy prace nad 

nim będą kontynuowane.  

 

 17 lipca wzięliśmy udział w dyskusji Krajowej Izbie Gospodarczej  na temat „Prawo fundacyjne 

w Polsce – czas na zmiany”. KIG poinformowała o trwających pracach nad stanowiskiem, które 

posłuży działaniom lobbingowym mającym na celu zmianę obowiązujących przepisów dla 

fundacji, m.in. w celu umożliwienia zakładania fundacji rodzinnych, które zapewnią możliwość 

dziedziczenia firm bez konieczności ich podziału między spadkobierców.  

 

Zespół Forum Darczyńców w Polsce przedstawił stanowisko, że jeśli miałaby być rozwijana idea 

fundacji rodzinnych pożytku prywatnego, to tylko w drodze osobnego aktu prawnego. 

Argumentowaliśmy, że obowiązujące przepisy odpowiadają standardom prawa europejskiego. 

Polska jest trzecim w Europie krajem pod względem liczby fundacji  (po Niemczech i Hiszpanii), 

z jedną z największych dynamik powstawania fundacji w ostatnich latach. Ponadto działa już 

ponad 200 fundacji korporacyjnych, których liczba stawia nas w europejskiej czołówce, mimo, 

że zachęty podatkowe dla firm w Polsce są relatywnie niskie. Ponadto sprzeciwiamy się 

wprowadzaniu fundacji rodzinnych do ustawy o fundacjach z powodów wizerunkowych:  

fundacje cieszą się wyższym niż przedsiębiorcy zaufaniem społecznym. Łączenie w jednym akcie 

fundacji pożytku publicznego i prywatnego może mieć katastrofalne skutki dla zaufania do 

fundacji. 

 

 Wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 

fundacji. W naszym stanowisku negatywnie oceniliśmy zmianę określoną w § 1 ust. 1 

konsultowanego projektu polegającą na dodaniu w sprawozdaniu informacji o formie (przelew 

czy gotówka) przychodów i kosztów organizacji w danym roku. Stoimy na stanowisku, że w 

sprawozdaniu nie powinno być pytania ani o formę przychodów ani kosztów, ponieważ będzie to 

dodatkowe obciążenie administracyjne dla fundacji i doprowadzi do wzrostu kosztów obsługi 

księgowej. W uzasadnieniu nie wykazano, jaki problem ma ta zmiana rozwiązać ani czy większa 

liczba informacji przełoży się na większą skuteczność działania służb zajmujących się 

przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

http://obserwatoriumdemokracji.pl/wpcontent/uploads/2018/01/Jawno%C5%9B%C4%87_wsp%C3%B3lne-stanowisko_7_02_2018_final.pdf
http://obserwatoriumdemokracji.pl/wpcontent/uploads/2018/01/Jawno%C5%9B%C4%87_wsp%C3%B3lne-stanowisko_7_02_2018_final.pdf


 

 Wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych projektu rządowego Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich PROO (w skrócie: „program PROO”). W naszym stanowisku 

zwróciliśmy uwagę m.in. na to, że program pomija potrzebę stworzenia otoczenia prawnego 

przyjaznego dla działania polskich organizacji i darczyńców. 

 

Ponadto naszą uwagę zwrócił fakt, że w programie proponuje się nowe formy wspierania 

organizacji z środków rządowych, pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i 

korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i 

uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w 

których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy. 

 

 Wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w sprawie: 

 

o wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, 

o uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego, 

o wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego 

sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, 

o Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

o przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (projekt w tej sprawie nie 

został wymieniony w piśmie zapraszającym organizacje społeczne do udziału w 

konsultacjach).  

 

Po przestudiowaniu treści rozporządzeń, ich uzasadnień i ocen skutków regulacji, Forum 

Darczyńców Polsce opowiedziało się za utrzymaniem konsultowanych rozporządzeń w  

dotychczas obowiązującym kształcie i ograniczeniem ingerencji w treść rozporządzeń wyłącznie 

do zmian kompetencyjnych, wynikających z przejęcia przez Przewodniczącego Komitetu ds. 

Pożytku Publicznego kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

 Wzięliśmy udział w konsultacjach rozporządzenia dotyczącego warunków i procedur uzyskiwania 

przez organizacje pozarządowe dotacji ze środków z tzw. funduszu hazardowego. W naszym 

stanowisku zwracaliśmy uwagę m.in. na ryzyko dużego stopnia arbitralności i nieprzejrzystości 

procesu podejmowania decyzji oraz niejasne kryteria wyboru podmiotów zapraszanych na tzw. 

„konsultacje” w trakcie oceny wniosków oraz niejasny charakter i rolę tych konsultacji.  

 

Część naszych uwag została uwzględniona m.in. np. skrócono terminy na rozpatrzenie odwołań, 

doprecyzowano zapisy dotyczące panelu ekspertów. Wykreślono też zapis o możliwości 

konsultacji z wnioskodawcami (choć w tej kwestii postulowaliśmy o doprecyzowanie procedury 

wyłaniania organizacji na konsultacje a nie o wykreślenie zapisu pozwalającego na nie). 

 

 Wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych regulaminu konkursu dotyczącego Priorytetu 1a 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (w skrócie: regulaminu PROO). 

Zwracaliśmy uwagę na to, że konsultacje są fragmentaryczne, ponieważ w chwili ich trwania nie 

była znana treść aktu nadrzędnego, czyli rozporządzenia, o którym mowa w punkcie wyżej. Te 

dokumenty są blisko ze sobą związane i trudno je oceniać w oderwaniu od siebie. 

 



 Wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych projektu Regulaminu konkursu FIO 2019. W 

naszym stanowisku zwróciliśmy szczególną uwagę na to, że wprowadzenie nowego kryterium 

"ogólnej oceny pomysłu" jest niezgodne z ustawą o Narodowym Instytucie Wolności, która w art. 

30 ust. 1 i 4 zawiera zamkniętą i jednoznaczną listę kryteriów oceny wniosków. Nowe kryterium 

wykracza poza tą listę.  

 

 Forum Darczyńców zaangażowało się w sprawę Europejskiego Programu Prawa i Wartości (który 

wcześniej nazywał się Europejski Instrument Wartości). Ten program to fundusz, z którego 

środki finansowe przeznaczone będą dla organizacji pozarządowych działających na rzecz 

wartości europejskich takich jak demokracja, rządy prawa, prawa człowieka. Forum wydało i 

rozpowszechniało apel do członków Parlamentu Europejskiego, w którym zwracało się do 

Parlamentu Europejskiego o przyjęcie rezolucji w tej sprawie. Rezolucja Parlamentu została 

przyjęta, jednak propozycja Komisji Europejskiej w tym zakresie nie odpowiadała na postulaty 

formułowane przez środowisko organizacji pozarządowych. Z tego względu Forum Darczyńców 

wysłało swój apel do członków Komisji Europejskiej. 

 

b) Działalność edukacyjna (strategiczna domena nr 2) 
 

Działania skierowane wyłącznie do członków Forum Darczyńców: 
 

 01.03.2018 r. członkowie Forum spotkali się na cyklicznym śniadaniu członkowskim. Podczas 

spotkania opowiedzieli o sobie nowi członkowie - Fundacja BZ WBK i Fundacja Nutricia.  

 

 02.03.2018 r. i 16.05.2018 r. członkowie Forum Darczyńców spotkali się na dwóch spotkaniach 

mających na celu przygotowania się do wdrożenia nowych przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych (RODO). Pierwsze spotkania miało charakter szkolenia prowadzonego przez 

mecenasa Romana Biedę – eksperta ds. danych osobowych i członka  Rady ds. Cyfryzacji przy 

Ministrze Cyfryzacji. W szkoleniu wzięło udział 26 osób.  

 

Drugie spotkanie było adresowane do osób zajmujących się wdrożeniem RODO. Uczestnicy 

omówili rozwiązania, które im się sprawdziły oraz wyzwania, jakie napotkali podczas wdrożenia. 

W spotkaniu wzięło udział 15 osób. 

 

 13.04.2018 r. członkowie Forum mieli możliwość zwiedzenia kolekcji sztuki PKO Banku 

Polskiego. Po kolekcji oprowadziła nas dr hab. Lidia Stefanowska, Dyrektor Zbiorów Bankowych. 

Kolekcja dzieł sztuki należy do Fundacji PKO Banku Polskiego i została nabyta w 1998 roku. Jest 

to pierwsza kolekcja dzieł sztuki w polskim banku.  

 

 19.04.2018 odbył się warsztat z udziałem ekspertów firmy Deloitte i członków grupy finansowej 

Forum Darczyńców poświęcony omówieniu podręcznika dotyczącego formalno-prawnych 

aspektów współpracy organizacji pozarządowych z firmami. Członkowie grupy zapoznani się z 

roboczą wersją podręcznika a eksperci Deloitte wysłuchali komentarzy i dodatkowych pytań, 

które miały wpływ na ostateczny kształt publikacji (więcej na ten temat na kolejnej stronie). 

 

 29.05.2018 r. zorganizowaliśmy kolejne spotkanie grupy roboczej ds. finansów w organizacjach. 

Gośćmi spotkania byli eksperci podatkowi z firmy Deloitte – Pani Aleksandra Pacowska-Brudło 

(ekspertka w zakresie podatku VAT) i Pan Paweł Komorowski (ekspert w zakresie podatku CIT). 

Uczestnicy spotkania mieli okazję omówić swoje wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów 

stosowania przepisów podatkowych.  



 

 19.09.2018 r. zorganizowaliśmy seminarium nt. przepisów i standardów ochrony dzieci w 

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Swoją wiedzą i doświadczeniem z 

członkami Forum podzieliły się: Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom 

Siłę i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Beata Kulig ze Stowarzyszenia SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce. 

 

 13.11.2018 r. zorganizowaliśmy kolejne spotkanie grupy roboczej ds. finansów w organizacjach. 

Uczestnicy rozmawiali m.in. o zmianach w zakresie przekazywania 1% przez podatników w 2019 

r. 

 

 30.11.2018 r. zorganizowaliśmy kolejne śniadanie członkowskie z udziałem gościa - Maxa von 

Abendroth, dyrektora sieci DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe). Forum 

Darczyńców jest członkiem założycielem sieci DAFNE. Sieć zrzesza związki fundacji z 26 krajów. 

Magdalena Pękacka jest vice-przewodniczącą Zarządu DAFNE, a Julia Kluczyńska reprezentuje 

Forum Darczyńców w Komitecie ds. prawnych.  

 

Podczas śniadania Max von Abendroth opowiedział o sieci DAFNE i przybliżył postulaty zmian 

prawnych opracowane w DAFNE, które promujemy w drodze spotkań z przedstawicielami 

instytucji unijnych. Celem naszych działań rzeczniczych jest stworzenie takiego otoczenia 

prawnego, które na poziomie europejskim i krajowym zapewnia bezpieczeństwo instytucji 

filantropijnych i stymuluje ich rozwój.  

 

Działania otwarte dla członków Forum Darczyńców i odbiorców 

spoza Forum: 
 

 Szkolenie w ramach odpłatnej działalności statutowej 

 

17.04.2018 r. zorganizowaliśmy szkolenie pt. "Jak zbudować wiarygodność i wzmocnić wizerunek 

fundacji korporacyjnej". W części warsztatowej szkolenia uczestnicy pracowali w oparciu o 

przykłady swoich organizacji, dzięki temu  mieli okazję do przyjrzenia się swojej komunikacji i 

zastanowienia się na ile w danej chwili jest ona angażująca i budująca wiarygodność wśród 

odbiorców. W szkoleniu wzięło udział 21 osób z 15 fundacji (w tym 12 osób z grona organizacji 

naszych członków). 

 

 Współpraca z firmą Deloitte 

 

Razem z firmą Deloitte opracowaliśmy podręcznik dotyczący formalno-prawnych aspektów 

współpracy organizacji pozarządowych z firmami. Opisane w nim są modele współpracy, wskazówki 

odnośnie zapisów w umowach i co równie ważne, omówione są popełniane błędy. Podręcznik jest 

bezpłatnie dystrybuowany w formie elektronicznej. Partnerem w działaniach promocyjnych jest 

portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. 

 

W działania promocyjne włączyli się już członkowie Forum. Wykorzystali swoje kanały dystrybucji 

informacji oraz wydarzenia, które organizowali w drugiej połowie 2018 roku. 

 

 Pierwsze spotkanie fundacji rodzinnych 

 



3.09.2018 r. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego EFC, Forum Darczyńców w Polsce i 

Polska Rada Biznesu zorganizowały pierwsze w Polsce spotkanie fundacji rodzinnych. Za fundacje 

rodzinne uznajemy takie, które zostały założone przez osobę lub rodzinę i większość ich majątku 

pochodzi z prywatnych środków tej osoby lub osób, a działania mieszczą się w sferze pożytku 

publicznego. 

 

W spotkaniu wzięły udział 22 osoby reprezentujące 11 fundacji rodzinnych oraz Forum Darczyńców, 

Fundację dla Polski i Polską Radę Biznesu. Dyskusja uczestników dotyczyła motywacji do 

zaangażowania, ich indywidualnych ścieżek do filantropii i decyzji o wyborze celów. Edukacyjna 

Fundacji im. Romana Czerneckiego i Forum Darczyńców będą kontynuowały spotkania fundacji 

rodzinnych i zapraszały fundatorów do wymiany wiedzy i doświadczeń.  

 

 Drugie Forum Fundacji Korporacyjnych 

 

Zorganizowaliśmy po raz drugi Forum Fundacji Korporacyjnych, w którym wzięło udział 75 osób z 44 

fundacji. Spotkanie polegało na wymianie wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy rozmawiali  m.in. o:  

 

o zaletach i wadach łączenia pracy w fundacji i w firmie (sesja „Podwójne życie 

prezesa?”), 

o budowaniu strategii i wizerunku, 

o ludziach w fundacji, 

o różnych aspektach wolontariatu pracowniczego.  

 

Wszystkie powyższe tematy omawiane były w dynamicznych i angażujących formach: moderowanych 

dyskusjach stolikowych, 20-minutowych mini-sesjach w małych grupach, w ramach których praktycy 

dzielili się swoimi doświadczeniami. Dwunastu członków Forum zaprezentowało swoje dobre 

praktyki i pokazało, jak radzą sobie z wyzwaniami. Każdy z uczestników miał też możliwość 

podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.  

 

Ponadto odbyły się dwie sesje wykładowo-warsztatowe z udziałem ekspertów zewnętrznych. Na 

jednej z nich Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”  przedstawiła wyniki najnowszych 

badań o tym, jak ostatnie reformy wpływają na głównych odbiorców działań fundacji 

korporacyjnych, tj. dzieci i młodzież i ich otoczenie (w szczególności obszar „wyrównywania 

szans”). Na równoległej sesji odbyła się premiera podręcznika Forum Darczyńców i Deloitte dot. 

prawnych i podatkowych aspektów współpracy między organizacjami społecznymi i firmami ora 

przybliżanie publikacji poprzez dyskusję o konkretnych sytuacjach z praktyki. 

 

Partnerami wydarzenia były Fundacja BGŻ BNP Paribas i Fundacja Orange. 

 

c) Działalność promocyjna (strategiczna domena nr 3) 
 

 20.03.2018 r. w dodatku do Rzeczpospolitej i Parkietu „Biznes odpowiedzialny społecznie” 

opublikowaliśmy artykuł pt. „Fundacje mają więcej pieniędzy, mierzenie skutków nadal 

wyzwaniem” autorstwa Magdaleny Pękackiej. W ten sposób upowszechnialiśmy wyniki 

przeprowadzonego przez nas w 2017 r. badania fundacji korporacyjnych. 9 marca Magdalena 

brała też udział w debacie eksperckiej „Biznes odpowiedzialny w Polsce”. Artykuł 

podsumowujący rozmowę i cytujący wypowiedzi uczestników, w tym Magdaleny, ukazał się w 

tym samym dodatku do Rzeczpospolitej i Parkietu.  

 



 Artykuł obszernie prezentujący wyniki badań fundacji korporacyjnych został opublikowany w 

Asie Biznesu (nr 21/2018). 

 

 12.01.2018 r. i 20.04.2018 r. Julia Kluczyńska na antenie Polskiego Radia 24 wyjaśniała, na co 

zwrócić uwagę przy wyborze organizacji, której przekażemy 1% podatku. 

 

 21.04.2018 r. Magdalena Pękacka poprowadziła 4-godzinne zajęcia dla studentów studiów 

podyplomowych na kierunku CSR w Akademii Leona Koźmińskiego nt. filantropii korporacyjnej i 

fundacji założonych przez firmy. Zajęcia były okazją do podzielenia się wiedzą Forum, ale także 

do prezentacji naszych działań i dorobku przed pracownikami firm, instytucji publicznych i 

organizacji pozarządowych, którzy są słuchaczami studiów. 

 

 Zbudowaliśmy nową stronę internetową Forum Darczyńców.  

 

 W ramach działań Forum związanych z sprzeciwem wobec nowelizacji ustawy o zbiórkach 

publicznych komentarze Magdaleny Pękackiej zostały opublikowane (w całości lub jako cytaty) 

m.in. w Gazecie Wyborczej, portalu OKO.press. Magdalena Pękacka i Julia Kluczyńska 

wypowiadały się też w radio, m.in. w Tok FM, Radiu Zet, Polskim Radio24, oraz w telewizji 

POLSAT News, TVN i TVN 24. Artykuły Magdaleny Pękackiej o zbiórkach publicznych ukazały się 

też na portalu ngo.pl oraz portalu Nowa Konfederacja. 

 

 Magdalena Pękacka została zaproszona do dyskusji (panelu dyskusyjnego z udziałem 

publiczności) podczas Targów Odpowiedzialnego Biznesu organizowanych w dniu 12 kwietnia 

przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W swoich wypowiedziach nawiązywała m.in. do 

wyników naszych badań fundacji korporacyjnych w 2017 r. i promowała strategiczne podejście 

firm do filantropii. 

 

 W drugiej połowie 2018 r. ukazały się artykuły i informacje o podręczniku Forum Darczyńców i 

Deloitte dotyczącym formalno-prawnych aspektów współpracy organizacji pozarządowych z 

firmami. Informacja prasowa o tej inicjatywie trafiła do gazet i agencji prasowych. Informacja 

została umieszczona na portalu ngo.pl oraz została rozesłana do kilkuset organizacji w całej 

Polsce oraz do firm należących do Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

 

 

Strategia działania Forum Darczyńców w Polsce na lata 2019-2021 

 

 W 2018 r. upłynął okres obowiązywania strategii Forum Darczyńców na lata 2016-2018. Z tego 

względu w 2018 r. podjęliśmy pracę nad kolejną strategią na lata 2019-2021. O facylitację 

procesu poprosiliśmy Lidię Kuczmierowską i stworzyliśmy grupę roboczą, w której skład weszły 

osoby chętne z naszych organizacji członkowskich. Członkowie tej grupy podczas 3 spotkań 

(5.07, 20.07, 10.09) przygotowywali założenia do strategii. Następnie odbył się warsztat dla 

wszystkich członków Forum poświęcony prezentacji wypracowanego materiału i pogłębionej 

dyskusji (23.09). W efekcie udało nam się stworzyć bardzo praktyczny dokument, nakreśliliśmy 

wizję rozwoju, w której szczególny nacisk położyliśmy na stabilność i niezależność finansową 

Forum. Pod kątem struktury strategii dotychczasowy podział na trzy domeny (prawo, edukacja i 

promocja) zastąpiliśmy podziałem na dwie domeny – prawo oraz wzmacnianie potencjału 

instytucji filantropijnych. Strategia została przyjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 

Członków Forum Darczyńców w Polsce w dniu 12.12.2018 r. 



 

 

Współpraca międzynarodowa 
 

 18-19.01.2018 r. Magdalena Pękacka i Julia Kluczyńska wzięły udział w zimowym spotkaniu 

DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe) w Sofii. Uczestnictwo w tym wydarzeniu 

dostarczyło nam inspiracji, które wykorzystaliśmy w realizacji różnych działań (m.in. podczas 

spotkania fundacji rodzinnych). Na spotkaniu w Sofii członkowie DAFNE, po rekomendacji 

Zarządu, w którego skład wchodzi Magdalena Pękacka, zdecydowali o zarejestrowaniu DAFNE 

jako stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli (DAFNE do tej pory działała jako nieformalna sieć). 

Dzięki rejestracji DAFNE uzyskało osobowość prawną. Forum Darczyńców jest jednym z 

członków założycieli stowarzyszenia.  

 

 W dniach 27-28.03.2018 r. Julia Kluczyńska wzięła udział w spotkaniu komitetu  ds. rzecznictwa 

i legislacji (Legal Affairs Committee - LAC) sieci DAFNE, które odbyło się w Brukseli. Członkowie 

Komitetu spotkali się z reprezentantami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję do 

wspólnej pracy i wymiany doświadczeń z osobami bardzo doświadczonymi w działalności 

rzeczniczej na poziomie krajowym i europejskim.  

 

 W dniach 30.04-25.05.2018  r. Magdalena Pekacka przebywała na stypendium w Centrum 

Filantropii i Społeczeństwa Obywatelskiego w City Univeristy of New York. Podczas stypendium 

miała okazję do dyskusji i spotkań z osobami zajmującymi się rozwojem filantropii i instytucji 

filantropijnych w Stanach Zjednoczonych i globalnie. Magdalena była jedną z 5 osób, które 

otrzymało szansę uczestnictwa w programie oraz stypendium na pobyt w Nowym Jorku w 2018 

roku.  

 

 28.05.2018 r. uczestniczyliśmy w  konferencji poświęconej filantropii odbywającej się w 

Brukseli. Uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora fundacji z całej Europy oraz 

przedstawiciele władz, w szczególności z instytucji Unii Europejskiej. Konferencja została 

zorganizowana przez trzy kluczowe organizacje zajmujące się promowaniem filantropii – DAFNE, 

European Venture Philanthropy Association (EVPA) i  Europejskie Centrum Fundacji (EFC). W 

konferencji z grona członków Forum Darczyńców uczestniczyły Magdalena Pękacka, Justyna 

Duriasz Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi i Ewa Kulik – Bielińska z Fundacji im. Stefana 

Batorego. 

 

 29.05.2018 r. Magdalena Pękacka uczestniczyła w letnim spotkaniu sieci DAFNE w Brukseli 

poświęconemu m.in. omówieniu wspólnych działań planowanych na drugą połowę roku. 

 

 9-10.10.2018 r. Julia Kluczyńska uczestniczyła w spotkaniu komitetu ds. prawnych (LAC) DAFNE 

w Brukseli. Członkowie komitetu LAC wzięli też udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji 

Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i akademikami zajmującymi się prawem europejskim. 

Przedmiotem rozmów była agenda rzecznicza DAFNE i możliwości jej realizacji. 

 

 22-23.11.2018 r. zorganizowaliśmy razem z siecią DAFNE i organizacją Assifero we Włoszech 

trzecie Corporate Foundations Knowledge Exchange. Spotkanie fundacji korporacyjnych z 

różnych krajów europejskich było okazją do praktycznej wymiany wiedzy, praktyk i inspiracji, 

platformą do dyskusji na aktualne i ważne tematy dla fundacji założonych przez biznes. W 



konferencji z grona członków Forum Darczyńców uczestniczyły Łucja Kornaszewska-Antoniuk z 

Fundacji Orange i Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz z Fundacji BGŻ BNP Paribas. 
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Sprawozdanie finansowe Forum Darczyńców w Polsce za rok 

2018 sporządzone na dzień 31.12.2018 r. 

 

 

Rachunkowość Forum Darczyńców w Polsce prowadzona jest w oparciu o Ustawę o 

rachunkowości z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz.  U.  z  2018  r. poz. 395, z późn. zmianami), 

zgodnie z załącznikiem nr 6, z zastosowaniem formy uproszczonej przewidzianej w art. 50 ust. 3 w/w 

ustawy o rachunkowości. 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1.  Informacje o organizacji 

Nazwa jednostki: Forum Darczyńców w Polsce 

Siedziba: 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a lok. 131 

Adres strony internetowej: http://www.forumdarczyncow.pl/ 

Przedmiot działalności: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

PKD 2007: 9499Z 

Forma prawna: Związek Stowarzyszeń 

Rejestr sądowy i numer: 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 

Data rejestracji w KRS: 22-09-2004 

NIP: 5252324762 

REGON: 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 01.01.2018 do 31.12.2018 obejmujący 12 

kolejnych miesięcy. Okresem porównawczym jest okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.   

 

4. Założenie kontynuacji działalności: 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 

grudnia 2018. Zarząd Stowarzyszenia 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 
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zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej 

działalności. 

 

5. 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. 

 

1. 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. 

2.  Należności i roszczenia wykazano w kwocie wymaganej zapłaty. 

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

zapłaty. 

4. 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. 

5. Forum nie tworzy rezerw w związku z niewykorzystanymi urlopami wypoczynkowymi. 

6. Przychody stanowią składki członkowskie, darowizny, dotacje otrzymane w danym roku obrotowym, 

rozpoznawane metodą kasową, tj. w momencie faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy organizacji. 

7. Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także 

świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty ogólnego zarządu 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. 

8. Różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza 

się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

9. Forum z uwagi na niepodleganie obowiązkowemu badania sprawozdania finansowego, na podstawie 

art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości odstąpiło od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

10. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące zobowiązań ewidencjonowane w 

księgach rachunkowych, wykazano po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym 

dla danej waluty przez Prezesa NBP. 1 EUR = 4,3000 zł. 
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II. BILANS  

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. 

    

 

jednostka obliczeniowa: PLN PLN 

Wyszczególnienie 

Stan na 

31-12-2017 31-12-2018 

AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B AKTYWA OBROTOWE 214 217,52 173 272,76 

I. Zapasy  0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 16 266,84 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 197 950,68 173 272,76 

1. Środki pieniężne 197 950,68 173 272,76 

2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

Aktywa razem 214 217,52 173 272,76 

PASYWA 

A. FUNDUSZ WŁASNY 185 738,93 153 821,64 

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00 

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 209 334,17 185 738,93 

IV. Zysk (strata) netto -23 595,24 -31 917,29 

V. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 28 478,59 19 451,12 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 523,08 19 451,12 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  12 955,51 0,00 

Pasywa razem 214 217,52 173 272,76 
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRART 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. 

    

 

jednostka obliczeniowa: PLN PLN 

Wyszczególnienie 

Za okres 

od 01-01-2017 

do 31-12-2017  

od 01-01-2018 

do 31-12-2018 

A. Przychody z działalności statutowej 
356 280,49 295 971,06 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
309 297,49 267 141,06 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 46 983,00 28 830,00 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

IV. Przychody z zysku bilansowego z roku poprzedniego 0,00 0,00 

B. Koszty działalności statutowej 
365 868,89 312 082,64 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 318 477,37 283 116,23 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 47 391,52 28 966,41 

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -9 588,40 -16 111,58 

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu 13 868,50 15 657,69 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -23 456,90 -31 769,27 

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

K. Przychody finansowe 0,00 0,00 

L. Koszty finansowe 138,34 148,02 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -23 595,24 -31 917,29 

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (M-N) -23 595,24 -31 917,29 
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IV. INFORMACJA DODATKOWA 

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: 

 

zdarzenia nie miały miejsca. 

 

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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

NOTA 1 - do poz. A.I.  Aktywów  

(wg grup rodzajowych) 
Inne wartości 

niematerialne i prawne 

 
Kwota w zł i gr 

a)  wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 

okresu 
1 363,42 

b)  zwiększenia (z tytułu) 0,00 

c)  zmniejszenia-likwidacja 0,00 

d)  wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 
1 363,42 

e)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 363,42 

f)  zwiększenie z tytułu (z tytułu) 0,00 

g)  zmniejszenia za okres (z tytułu) 0,00 

h)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 363,42 

i)  wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 
0,00 
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NOTA 2 - do poz. A.II.  Aktywów 

 
 

Niskocenne 

 
Wyposażenie 

 
Kwota w zł i gr 

a)  wartość brutto środków trwałych na początek okresu 21 103,72 

b)  zwiększenia (z tytułu) 0,00 

c)  zmniejszenia (z tytułu) 0,00 

d)  wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 21 103,72 

e)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 21 103,72 

f)  amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 

g)  zmniejszenia za okres (z tytułu) 0,00 

h)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 21 103,72 

i)  wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,00 

 

 

NOTA 3 - do poz. B. II.  Aktywów 
  

 
31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

a) Rozrachunki z Partnerami projektów: 12 955,51 0,00 

1. Donors and Foundations Networks in Europe 

(DAFNE) 
1 077,17 0,00 

2. Asociacion Espanola De Fundationes 11 878,34 0,00 

b) Rozrachunki z odbiorcami 690,00 0,00 

1  Suez Polska Sp. z o.o. 690,00 0,00 

c) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1 808,83 0,00 

1. Nadpłata wynagrodzenia-błąd naliczenia 1 808,83 0,00 

d) Rozrachunki z tytułu składek członkowskich 812,50 0,00 

1. Fundacja Banku Zachodniego WBK 812,50 0,00 

Należności krótkoterminowe 16 266,84 0,00 

 

 

NOTA 4 - do poz. B. III.  Aktywów 
  

 
31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym 
  

w kasie 0,00 0,00 

Bieżące rachunki bankowe 197 950,68 173 272,76 

Rachunek lokat bankowych 0,00 0,00 

Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne w drodze 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe, razem 197 950,68 173 272,76 

 

Banki prowadzące bieżące rachunki bankowe oraz lokaty: 



19 

 

 - Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

 

NOTA 5 - do poz. B. III.  Pasywów 
  

 
31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

Z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 

jednostek o okresie wymagalności: 
203,82 266,83 

    - do 12 miesięcy 203,82 266,83 

Inne (wg rodzaju) 15 319,26 19 184,29 

   - z tytułu podatków, ceł 2 515,00 2 409,00 

   - z tytułu ubezpieczeń społecznych 12 804,26 12 234,49 

   - pozostałe rozrachunki z pracownikami 0,00 0,00 

   - składka członkowska Sieć Dafne =1056 EUR 0,00 4 540,80 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 15 523,08 19 451,12 

 

 

NOTA 6 - do poz. B.IV.  Pasywów 
  

 
31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 
  

a) zwroty kosztów wg Not księgowych: 12 955,51 0,00 

- Donors and Foundations Networks in Europe 

(DAFNE) 
1 077,17 0,00 

-Asociacion Espanola De Fundationes 11 878,34 0,00 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów,  razem 12 955,51 0,00 

 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 

 

NOTA 7 - do poz. A do Rachunku Zysków i Strat 

 
 

  
 

 

 
31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

a) Składki brutto określone statutem 214 812,50 239 500,00 

b) Inne przychody z działalności nieodpłatnej 

statutowej: 
94 484,99 27 641,06 

- dotacje  59 076,37 0,00 

- refundacje wg Not księgowych 1 258,62 17 641,06 

- darowizny od osób prawnych 34 150,00 10 000,00 

c) Przychody z odpłatnej działalności statutowej 46 983,00 28 830,00 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i 

zrównane z nimi, razem 
356 280,49 295 971,06 

 

Składki określone statutem: 

1.   Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 9 500,00 

2.   Fundacja Wspomagania Wsi 9 500,00 

3.   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 9 500,00 
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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 9 500,00 

11. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 9 500,00 

12. Ernst & Young Fundacja 6 500,00 

13. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 9 500,00 

14. Fundacja BGŻ 9 500,00 

15. Fundacja Orange 9 500,00 

16. Fundacja PwC 6 500,00 

17. Fundacja POLSAT 9 500,00 

18. Fundacja Banku Zachodniego WBK 6 500,00 

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 Techsoup 6 500,00 

23. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 6 500,00 

24. Fundacja Dorastaj z Nami 6 500,00 

25. Fundacja Tesco Dzieciom 9 500,00 

26. Fundacja Nutricia 6 500,00 

27. Edukacyjna Fundacja im. prof. R. 

Czerneckiego EFC 
9 500,00 

28. Fundacja ING Dzieciom 9 500,00 

29. Stowarzyszenie Żydowski Instytut 

Historyczny w Polsce 
9 500,00 

  239 500,00 

 

 
5. informacje o strukturze kosztów 

 

  
Dane o strukturze kosztów rodzajowych 

   
 

2017 2018 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

zużycie mat i energii 2 662,95 5 684,21 

usługi obce 143 215,11 82 251,13 

podatki i opłaty 0,00 0,00 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia 214 742,27 211 498,57 

amortyzacja 1 669,78 0,00 
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pozostałe 17 447,28 28 306,42 

Razem koszty rodzajowe: 379 737,39 327 740,33 

 

Koszty i przychody działalności operacyjnej 

 

Nazwa Darczyńcy, Grantodawcy lub Nazwa działania 

Wpływy roku 

2018: 

dotacje, 

darowizny, 

granty, 

składki 

Dotacje, 

darowizny, 

składki 

otrzymane z 

poprzednich lat, 

nie 

wydatkowane do  

31.12.2017 

Wydatkowane 

środki na 

realizację 

programów 

Przychód 

roku 2018 

Koszt roku 

2018 

Składki FORUM + darowizny na działania statutowe 

(spotkania, seminaria, warsztaty dla członków FD, 

współpraca z międzynarodową siecią darczyńców, 

inicjatywy dodatkowe, koszty biura) 

257 141,06 185 738,93 288 773,92 257 141,06 288 773,92 

Darowizna: Fundacja BGŻ BNP Paribas 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Darowizna: Fundacja Orange 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Odpłatna działalność statutowa 28 830,00 0,00 28 966,41 28 830,00 28 966,41 

Szkolenie: "Jak zbudować wiarygodność i wzmocnić 

wizerunek fundacji korporacyjnych" 
5 880,00 0,00  5 963,79 5 880,00 5 963,79 

II Forum Fundacji Korporacyjnych w Warszawie 

17.10.2018 
22 950,00 0,00  23 002,62 22 950,00 23 002,62 

Podsumowanie 295 971,06 185 738,93 327 740,33 295 971,06 327 740,33 

 

Koszty ogólnego zarządu 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 

 

 

NOTA 8 - do poz. J, L. do Rachunku Zysków i Strat  

   

Pozostałe koszty i straty    

 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

Koszty finansowe 138,34 148,02 

a) ujemne różnice kursowe 138,34 147,82 

b) odsetki od nieterminowych płatności dla 

kontrahentów 
0,00 0,20 

Pozostałe koszty i straty, razem 138,34 148,02 

 

6. Inne informacje 

 

Forum nie prowadziło w 2018 r.  żadnych spraw sądowych. 

Forum nie wypłaca osobom wchodzącym w skład organów zarządczych i nadzorujących wynagrodzenia 

za pełnioną funkcję. 
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W stosunku do roku ubiegłego nie wystąpiły znaczące zmiany zasad rachunkowości ani metod wyceny, 

które wywierałyby wpływ na sposób sporządzania sprawozdania finansowego czy na ocenę sytuacji 

majątkowej Forum w tym jego wyników. 

 

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego (zysk, straty) brutto. 

 

  2017 2018 

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -23 595,24 -31 917,29 

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice 
pomiędzy zyskiem/ stratą dla celów rachunkowych a 
dochodem/ stratą dla celów podatkowych) 0,00 0,00 

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym 812,50 2,22 

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, 
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych 0,00 812,50 

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 
(trwałe różnice pomiędzy zyskiem/ stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/ stratą dla celów podatkowych) 276 978,31 263 668,63 

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w 
bieżącym roku 0,00 0,00 

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku 
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych 0,00 0,00 

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00 

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania 
-258 

463,00 
-236 

666,15 

I.a. Wynik na działalności statutowej podatkowy, art. 7 ust. 3 
pkt. 1) -13 581,77 -3 646,35 

I.b. Dochód zadeklarowany roku bieżącego zwolniony art. 17 
ust 1 pkt. 40, pkt. 47 272 044,77 240 312,50 

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -5 892,43 -4 104,53 

K. Podatek dochodowy 15% 0,00 0,00 
 

 

 

 

 


