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Warszawa, 31.12 2017 r. 

 

Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej 

Warszawa, Al. Szucha 25 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., o fundacjach oraz 

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji, składamy: 

 

Sprawozdanie 

Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

z działalności w roku 2016 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie 

Biuro fundacji: ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60; 03-717 Warszawa 

Data rejestracji:   29.02.1996 

Nr KRS:    153951 

REGON:    011734328 

NIP:     526-10-57-504 

 

Zarząd Fundacji  

do 31.09.2017: 

Prezes - Katarzyna Sadło 

Wiceprezes - Beata Juraszek-Kopacz 

od 01.10.2017 

Prezes - Beata Juraszek-Kopacz  

Wiceprezes - Katarzyna Adamska-Dutkiewicz 

Rada Fundacji: 
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Przewodniczący – Jan Jakub Wygnański 

Członkowie –  Monika Agopsowicz 

   Barbara Przybylska 

   Wojciech Onyszkiewicz 

   Marek Łukomski 

   Tomasz Schimanek 

 

Cele Fundacji: 

Celem Fundacji jest działalność oświatowa i naukowa, przede wszystkim w zakresie 

wspierania różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli 

umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, 

promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych, postaw obywatelskich, 

wyrażających się w braniu odpowiedzialności za otaczająca nas społeczność i jej 

problemy. 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) upowszechnianie i popularyzację idei Społeczeństwa Obywatelskiego, standardów 

w nim obowiązujących, informowanie o zagrożeniach dla jego rozwoju oraz roli i miejscu 

w nim jednostki - w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, a także w nie 

będących zwartymi wydawnictwami środkach masowego przekazu, 

2) udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i intelektualnej osobom i jednostkom 

organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o Społeczeństwie Obywatelskim, a także 

podejmującym działania na rzecz aktywnego udziału w życiu i rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, 

3) organizowanie i wspomaganie rzeczowe, co do programu i miejsca odbywania, praktyk 

i staży w organizacjach społecznych, zawodowych, gospodarczych, życia publicznego 

i podmiotach naukowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności 

w zakresie aktywności społecznej, 

4) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych 

w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju aktywności i świadomości obywatelskiej, 

w tym także między przedstawicielami społeczności naszego regionu Europy, 

5) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących aktywności 

społecznej w rozwijających się demokracjach, udziału obywateli w życiu publicznym oraz 

upowszechnianie wyników i wniosków z badań tych wynikających, 

6) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających 

charakteru kształcenia ustawicznego, 
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7) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 

działalność w zakresie objętym celami Fundacji, 

8) udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn i dotacji na rzecz osób prawnych 

realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji. 

9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.  

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

12) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - 2016 r. 

W roku 2016 Fundacja przeprowadziła – łącznie z programami opisanymi oddzielnie - 

ponad 730 godzin szkoleń/seminariów w zakresie tematyki związanej z zarządzaniem 

organizacjami pozarządowymi, zarządzaniem finansami w NGO, księgowości w NGO, 

zarządzania organizacją, pozyskiwania środków na działalność, wzmacniania organizacji, 

działalności podmiotów szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Główne obszary 

szkoleniowe to: 

 

• zarządzanie organizacją/PES 

• zarządzanie finansami 

• pozyskiwanie środków na działalność 

• ekonomia społeczna 

• aktywność obywatelska 

• funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej 

 

W szkoleniach i seminariach oraz innych wydarzeniach realizowanych przez Fundację 

uczestniczyło łącznie ponad 1350 osób, przedstawicieli różnorodnych miejscowości, 

społeczności lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej  oraz organizacji pozarządowych 

z terenu kraju. Dodatkowo przeprowadzono ok. 350 godzin porad i konsultacji, głównie 

z zarządzania finansami w NGO oraz zasad działalności organizacji i podmiotów ES. 

Łącznie z tych usług skorzystało ponad 450 osób. 

Nasze szkolenia, poradnictwo i konsultacje realizowaliśmy m.in. w Warszawie, Siedlcach, 

i wielu innych mniejszych i większych miejscowościach. 
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PROGRAMY OWES 

 

1. Program ”OWES - Ośrodek wspierania ekonomii społecznej w subregionie 

siedleckim” oraz analogiczny  

2. Program „OWES - Ośrodek wspierania ekonomii społecznej w subregionie 

warszawskim ” 

 

Wspieranie ekonomii społecznej jest od kilku lat jednym z priorytetów Fundacji. W 2012 

roku skończyliśmy realizację finansowanego ze środków unijnych projektu „Skuteczne 

Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej II – edukacja, wsparcie, promocja” i od maja 2012 

roku rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów będących jego kontynuacją – Ośrodek 

Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim (realizowany 

w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa, Fundacją Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych oraz Stowarzyszeniem BORIS) i Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej w subregionie siedleckim (realizowany w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej SOKiAL w Krzesku oraz 

Gminą Zbuczyn. W związku z tą działalnością w roku 2012 otworzono lokalne biuro 

w Siedlcach). Oba projekty uległy zakończeniu z końcem listopada 2015 roku. 

 

W roku 2016  w nieco zmienionej formule kontynuowano działania obu programów.  

1) „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie warszawskim i warszawsko-

wschodnim” – (w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

oraz  Stowarzyszeniem BORIS. Liderem tego partnerstwa jest FISE). 

2) „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie siedleckim” (w partnerstwie 

ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej z Krzeska oraz Biurem 

Rachunkowym M. Bobryk. O. Michałowska S.C. Liderem tego partnerstwa jest 

FRSO). 

 

W ramach obu projektów w roku 2016 prowadzono działania szkoleniowo-informacyjne. 

1) OWES Warszawa „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionach. m.st. 

Warszawa i warszawsko-wschodnim”. 

Przeprowadzono 11 spotkań  animacyjnych z  przedstawicielami środowisk 

planujących stworzenie podmiotu ekonomii społecznej. Nawiązywano współpracę 

z PUP, istniejącymi PS/PES w celu rozeznania potrzeb i możliwości wspólnego 

działania. Prowadzono prace z grupami inicjatywnymi oraz istniejącymi PS/PES 
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z subregionów. Zakres wsparcia obejmował: wsparcie merytoryczne (zarządzanie 

finansami, wybór formy prawnej, pracę nad BP, diagnozę i analizę potrzeb, możliwości 

pozyskiwania środków, pomoc w pozyskiwaniu partnerów i budowaniu relacji 

z samorządami. 

2) OWES Siedlce „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie siedleckim” 

Nawiązywano współpracę z PUP, istniejącymi PS/PES w celu rozeznania potrzeb 

i możliwości wspólnego działania. Prowadzono prace z grupami inicjatywnymi oraz 

istniejącymi PS/PES z subregionów. Zakres wsparcia obejmował: wsparcie 

merytoryczne (zarządzanie finansami, wybór formy prawnej, pracę nad BP, diagnozę 

i analizę potrzeb, możliwości pozyskiwania środków, pomoc w pozyskiwaniu 

partnerów i budowaniu relacji z samorządami (nawiązano współpracę z LGD Ziemi 

Siedleckiej) oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Siedlcach. Przeprowadzono 

17 spotkań animacyjnych w subregionie. Wsparciem objęto również 5 środowisk 

lokalnych które wypracowały założenia wspólnych przedsięwzięć. 

 

Program „Wspieranie Organizacji Pozarządowych - Fimango 2016-zarządzanie 

finansami w organizacjach pozarządowych” 

Program  stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach 2001-2014 na podstawie 

umów z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 

Celem Fimango 2016 było i jest systematyczne zwiększanie liczby organizacji 

pozarządowych dysponujących nowoczesną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami 

w zakresie profesjonalnego zarządzania oraz dalsza poprawa jakości zarządzania 

finansami w organizacjach pozarządowych poprzez: 

- zapewnienie organizacjom dostępu do najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej 

w zakresie zarządzania; 

- zapewnienie organizacjom szerokiego dostępu do szkoleń stacjonarnych, poradnictwa 

i publikacji w zakresie zarządzania. 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w czasie realizacji Programu dążyła do 

poszerzenia wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania, sprofilowanej odpowiednio do 

potrzeb organizacji pozarządowych, zarówno bardziej, jak i mniej doświadczonych 

(w rozumieniu stażu, liczby zrealizowanych projektów, kadry) w szczególności 

z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców. Ponadto działania FRSO zmierzały do 

promocji ustawicznego kształcenia w organizacjach, a także wymiany doświadczeń 

i integracji trzeciego sektora. 
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W ramach realizacji Programu FRSO prowadziła następujące typy nieodpłatnych działań: 

Szkolenia: 

A) Szkolenia (poziom podstawowy) 

W roku 2016 w ramach projektu, poziom podstawowy planowano 5 szkoleń, 

przeprowadzono 5. Łącznie uczestnikami było 110 osób. 

B) Szkolenia otwarte 

Szkolenia otwarte to kolejna forma wsparcia adresowana szczególnie do 

organizacji z mniejszych ośrodków, o utrudnionym dostępie do szkoleń. 

Wyjątkowość tej formy wsparcia polega na angażowaniu w ustalanie tematu 

szkolenia oraz organizację szkoleń samych ich odbiorców - warunkiem 

przeprowadzenia przez nas szkolenia w miejscu działania zamawiających je 

organizacji jest bowiem wymóg przeprowadzenia przez zamawiającą organizację 

rekrutacji, oraz zapewnienia pełnej obsługi szkolenia, której koszty następnie 

pokrywamy finansując wyżywienie dla uczestników. 

W programie zaplanowano 12 jednodniowych szkoleń (z czego w roku 2016 

zrealizowano 8) prowadzonych podobnie jak w latach poprzednich w miejscach 

działania Ośrodków Działaj Lokalnie i we współpracy z nimi. Zostały one pomyślane 

jako jeszcze jedna forma związania uczestników Szkoły Doradców Lokalnych 

Fimango z programem Fimango oraz nami, zależało nam także aby Ośrodki Działaj 

Lokalnie występujące w roli współorganizatora i gospodarza bezpłatnych szkoleń 

dla organizacji działających na ich terenie. Pierwotnie zakładaliśmy także znaczący 

udział merytoryczny uczestników Szkoły Doradców Lokalnych Fimango w samym 

prowadzeniu szkoleń, mogła to być dla nich forma sprawdzania się w charakterze 

doradcy/trenera u boku bardziej doświadczonych ekspertów Fundacji ale 

ostatecznie większość z organizacji zapraszających nas do siebie na szkolenia 

otwarte wybrało rolę bardziej organizacyjną niż merytoryczną. Łącznie 

w szkoleniach otwartych w ramach programu w roku 2016 uczestniczyło 155 osób. 

Szkolenia on-line. Przeprowadzono następujące szkolenie: 

„Sprawozdawczość finansowa”. Szkolenie podzielone było na cztery trzygodzinne 

bloki: pełna księgowość (11.01.2016), uproszczona księgowość (12.01.2016), 

finansowa sprawozdawczość roczna (7.03.2016), finansowa sprawozdawczość 

roczna dla mikroprzedsiębiorstw (8.03.2016) 
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15 uczestników otrzymało po sesjach materiały mailem, część odesłało wypełnione 

dokumenty tzn. prace domowe dla chętnych, potwierdzające zapoznanie się z tematem 

i uzyskanie praktycznych umiejętności. 

Pełnowymiarowe szkolenie było pilotażem testującym możliwość przeniesienia części 

szkoleń z księgowości – jest to, obok prawa, temat niewymagający interakcji między 

uczestnikami ani pracy w grupie – na szkolenia on-line. Wykorzystaliśmy platformę 

szkoleniową Clickmeeting, której profesjonalną wersję zakupiliśmy na potrzeby Fimango, 

daje ona bowiem bogate możliwości nauczania i wspierania na odległość. 

C) Szkoła Doradców Lokalnych 

W roku 2016 zaplanowano działania związane z cyklem szkoleń dla doradców 

z Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) i przeprowadzono rekrutację. Zaproszenia do 

udziału w zajęciach rozesłano do wszystkich ODL za pośrednictwem Akademii 

Rozwoju Filantropii. Zaproszenia były skierowane do osób chcących zostać 

doradcami organizacji pozarządowych i wspierać organizacje w kwestiach 

księgowych i formalno prawnych oraz do osób, które już pracują jako doradcy, ale 

chciałby pogłębić swoja wiedzę i umiejętności. Do udziału zgłosiło się 36 osób 

reprezentujących 27 organizacji (w tym 6 nie prowadzących ODL) z 12 

województw. Decyzję dotyczącą wyboru uczestników miały podjąć wspólnie PAFW, 

ARF i FRSO, jednak PAFW ostatecznie scedował tę decyzję na dwie pozostałe 

organizacje. Ostatecznie do udziału w Szkole zaproszono 24 osoby (zamiast 

planowanych 20), odpowiednio 12 na ścieżkę księgową i 12 na formalno-prawną. 

Zajęcia zasadniczo odbywały się w podziale na 2 ścieżki tematyczne (doradcy z zakresu 

księgowości i doradcy zajmujący się zagadnieniami finansowo-prawnymi). Pojedyncze 

bloki zajęć były prowadzone dla całej grupy (m.in. zajęcia dot. umów cywilnoprawnych 

w czasie II sesji szkoleniowej). Program był dostosowany do potrzeb uczestników, 

oczekiwania grupy zostały zebrane podczas I sesji, uczestnicy mieli możliwość zgłaszania 

nowych tematów, które chcieli poznać w trakcie zajęć. 

B) Poradnictwo:  

Ważnym elementem programu Fimango uzupełniającym ofertę szkoleniową jest 

poradnictwo i konsultacje świadczone organizacjom pozarządowym z całej Polski. 

W okresie roku 2016 eksperci Fundacji z zakresu księgowości, prawa, pozyskiwania 

środków, zarządzania organizacją, zarządzania finansami świadczyli następujące 

wsparcie poradnicze organizacjom pozarządowym z całej Polski: 
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- stałe dyżury telefoniczne w wymiarze ok. 35 godzin w miesiącu, z których skorzystać 

mogła każda organizacja bez wcześniejszego umawiania się, 

- konsultacje osobiste w wymiarze ok. 12 w miesiącu, z których mogła skorzystać każda 

organizacja po wcześniejszym umówieniu się, z możliwością przeprowadzenia konsultacji 

w siedzibie organizacji, 

- poradnictwo lokalne świadczone przez uczestników Szkoły Doradców Lokalnych 

Fimango w ramach ich zobowiązania do „odpracowania” godzin szkoleniowo-doradczych 

w wymiarze 64 godziny na każdego uczestnika Szkoły. 

 

Program wydawniczy 

Od początku działalności Fundacji prowadzony jest program wydawniczy, który przewija 

się przez realizowane programy i projekty. W roku 2016 nie wydano żadnej publikacji. 

 

Program „Trzeci wiek, druga młodość, pierwsza klasa”(ASOS) 

Była to realizacja zadania publicznego w okresie 01.06.2016-31.12.2016 roku. Zakładane 

cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Głównym celem projektu był wzrost 

aktywności społecznej i partycypacji w życiu publicznym 50 mieszkańców Warszawy, 

zwłaszcza dzielnicy Praga- Północ w wieku 60+ oraz 35 działaczy organizacji 

pozarządowych z całej Polski w wieku 60+. Cel został osiągnięty poprzez realizację celów 

szczegółowych: 1) udostępnienie 50 osobom w wieku powyżej 60 lat, głównie z dzielnicy 

Warszawa Praga-Północ wszechstronnego wsparcia w rozwiązywaniu ich codziennych 

problemów oraz umożliwienie skorzystania z bogatej i różnorodnej oferty społecznej, 

kulturalnej i rozrywkowej. W tym celu prowadzono Praski Klub Seniora- miejsce spotkań 

tematycznych z bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną i rozrywkową, grupą wsparcia, 

stymulacją aktywności lokalnej, prowadzeniem poradnictwa i interwencji oraz wspólne 

opracowanie questingu. W spotkaniach Klubu wzięło łącznie 91 osób. Funkcjonowanie 

Klubu jest kontynuowane nawet po zakończeniu programu. Ukształtowała się grupka osób 

która regularnie (raz w tygodniu) korzysta z przestrzeni FRSO, odbywają się spotkania, 

gry, wspólne przedsięwzięcia. W ramach programu prowadzono również Inkubator 

Partycypacji-stałego wsparcia Seniorów w korzystaniu z dostępnych narzędzi partycypacji 

publicznej. Inkubator był otwarty dla wszystkich uczestników Praskiego Klubu Seniora. 

Zrealizowano również Akademię Dojrzałego Lidera-cykl trzech 16 godzinnych szkoleń 

z wybranych aspektów kierowania organizacją pozarządową. Odbywały się spotkania 

Klubu Dojrzałego Lidera-4 spotkania tematyczne dla liderów organizacji pozarządowych 

powyżej 60 roku życia. 
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Zaangażowanie w działania partnerskie 

Fundacja angażuje się w inicjatywy realizowane przez inne instytucje. Jesteśmy 

członkiem-założycielem Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, członkiem Grupy 

Zagranica, członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Przedstawiciele Fundacji są obecni w licznych ciałach zajmujących się rzecznictwem 

i dialogiem, jesteśmy w Komitecie Monitorującym PO FIO, Komitecie Akredytacyjnym 

OWES a także w prezydenckim Zespole ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych, Kapitule 

Mazowieckiej marki Ekonomii społecznej oraz Radzie ds. aktualizacji i monitorowania 

Strategii Polityki Społecznej dla woj. mazowieckiego. Angażujemy się też w inne 

przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe.  

 

PROGRAM „Porozmawiajmy o pieniądzach – rozwój kompetencji finansowych 

i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”. (FIO) 

 

W I kwartale 2016 roku FRSO realizowało projekt systemowy w ramach Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich (FIO) o znamiennym tytule: „Porozmawiajmy o pieniądzach – 

rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału 

instytucjonalnego III sektora” (kontynuacja działań z roku 2015). Projekt realizowany był w 

partnerstwie trzech organizacji: Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

(FRSO), Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS) oraz 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS). W omawianym okresie 

trwania projektu realizowano audyty społeczne których realizację przesunięto z roku 2015 

). Był to wkład własny do projektu, zmiana nie miała szczególnego znaczenia dla 

wysokości dotacji. 

 

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 

 W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich FRSO było partnerem projektu 

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej realizowanego przez grupę 

warszawskich organizacji wspierających. Projekt był finansowany ze środków 

miasta stołecznego Warszawy. 

 

Celem Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej było (i jest): 

- wspieranie organizacyjne, techniczne, informacyjne i szkoleniowe warszawskich 

organizacji pozarządowych i obywatelskich; 
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- zwiększanie aktywności warszawskich organizacji i inicjatyw obywatelskich w ich 

samodzielnym rozwiązywaniu problemów na zwiększenia jakości życia mieszkańców 

Warszawy. 

 

W 2016 roku zespół Fundacji przeprowadził w ramach SCWO 14 szkoleń (w wymiarze 

8 godzin) dla grup do 20 osób. Szkolenia poświęcone były aspektom prawnym 

i księgowym działalności organizacji na których poruszane były kwestie niewyjaśnione im 

utrudniające funkcjonowanie organizacji. Prowadzone było również długofalowe 

poradnictwo specjalistyczne (księgowe, prawne, IT) dla warszawskich organizacji 

pozarządowych. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło w 2016 roku 177 osób. 

We wzmiankowanym okresie przeprowadzono również serię 18 spotkań (w wymiarze 

3 godziny) nazwą seminaria specjalistyczne”, poświęconych różnorodnej tematyce 

dotyczącej działalności organizacji. Spotkania odbywały się w siedzibie FRSO, jak również 

w innych miejscach Warszawy, a uczestniczyli w nich przedstawiciele warszawskich NGO. 

Łączna liczba uczestników seminariów wyniosła 190 osób. 

Tematyka spotkań to m.in.: zakładanie organizacji pozarządowej, planowanie działalności 

organizacji, założenia finansowe, budżet organizacji, pozyskiwanie środków, sporządzanie 

wniosków, wnioski do FIO , rozliczanie projektów i inne. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Fundacja prowadzi też działalność gospodarczą, z której przychody służą dofinansowaniu 

działalności statutowej (np. zapewnieniu wkładu własnego do projektów). Działalność 

gospodarcza ma charakter pomocniczy i nie stanowi dużej pozycji w budżecie Fundacji, 

ale pozwala realizować szkolenia nie mieszczące się w żadnym z obecnie realizowanych 

fundacyjnych projektów. 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zgodnie ze swoim statutem może 

prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach: 

a) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)  

b) działalność wspomagająca edukację (85.6) 

c) doradztwo związane z zarządzaniem (70.2) 

d) działalność wydawnicza (58) 

e) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3) 
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f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 

(47.91 Z) 

g) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, 

nagrań dźwiękowych i muzycznych (59) 

h) działalność usługowa w zakresie informacji (63) 

i) rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (69.2) 

j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (72.2) 

k) badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z) 

l) działalność związana z tłumaczeniami (74.30 Z) 

m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90 Z) 

n) badanie rynku i opinii publicznej (73.2) 

o) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09) 

p) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1) 

q) działalność związana z zatrudnieniem (78) 

r) działalność organizacji członkowskich (94) 

 

W 2016 świadczono usługi w zakresie: 

 pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59) 

 doradztwo związane z zarządzaniem (70.2) 

 

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 

 
W roku 2016 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 
 

Uchwała Zarządu 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad 
rachunkowości (zmiany ogólne planu kont) 

Uchwała Zarządu 2/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany panu kont 
(Nieodpłatna Pomoc Prawna) 

Uchwała Zarządu 3/2016 z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu kont 
(Fimango 2016) 

Uchwała Zarządu 4/2016 z dnia 05 stycznia 2016 t. w sprawie wkładu własnego do 
projektu "Porozmawiajmy o pieniądzach! - rozwój kompetencji finansowych i zarządczych 
wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego w II sektorze" (Fimango 2016 jako wkład 
własny do ProveIt) 
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Uchwała Zarządu 5/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego 
za rok 2015 

Uchwała Zarządu 6/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu kont (ASOS) 

Uchwała Zarządu 7/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wkładu własnego do 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) (wkład 
własny do ASOS) 

Uchwała Zarządu 8/2016 z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu kont (OWES W) 

Uchwała Zarządu 9/2016 z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wkładu własnego do projektu 
„Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawy 
i warszawsko-wschodnim” (wkład własny do OWES W) 

Uchwała Zarządu 10/2016 z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wkładu własnego do projektu 
„Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych 
wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego w III sektorze” (ASOS i OWES W jako wkład 
własny do ProveIt) 

Uchwała Zarządu 11/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu kont (OWES 
S) 

Uchwała Zarządu 12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wkładu własnego do 
projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim (wkład 
własny do OWES S) 

 
PRZYCHODY 

Działalność statutowa Fundacji finansowana była ze źródeł krajowych i zagranicznych 

instytucji, których cele są zgodne z celami statutowymi Fundacji. 

W 2016 koszty realizacji projektów Fundacji była finansowane przez następujące 

instytucje: 

 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW); 

 Europejski Fundusz Społeczny POKL; 

 Asos – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014–2020 

 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 Urząd Miasta Stołecznego Warszawa  

Wznowiono projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL (OWES 

w subregionie siedleckim i OWES w subregionie warszawskim), kontynuowano projekt 

Fimango edycja 2016 z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (PAFW). FRSO było partnerem 
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projektu Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej realizowanego przez grupę 

warszawskich organizacji wspierających. Projekt był finansowany ze środków miasta 

stołecznego Warszawy, w ramach dotacji. Ponadto kontynuowano projekt 

„Porozmawiajmy o pieniądzach” ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Po raz pierwszy realizowaliśmy projekt ASOS – skierowany do seniorów finansowany 

przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. 

FRSO prowadziło też punkty bezpłatnej pomocy prawnej w ramach programy Ministerstwa 

Sprawiedliwości w Warszawie-Wilanów i Pruszkowie. 

Na działalności gospodarczej osiągnięto zysk 9 513,45. Zysk z działalności gospodarczej 

przekazany jest na cele statutowe. 

W 2016 roku uzyskano następujące przychody: 

Wyszczególnienie 

Przychody za rok obrotowy: 

Bieżący 2016 rok 

Kwota 
% 

w strukturze 
Przychody razem: 1 135 797,93 100 

z tego: 
 
 przychody 
działalności statutowej  
w tym: 
 
1) środki od prawnych 
darczyńców krajowych 
i zagranicznych 
2) dotacje ze źródeł 
budżetowych, funduszy 
europejskich i podobnych 

 OWES W 
 OWES S 
 SCWO 
 FIO 
 Asos 
 Punkt Pomocy Prawnej 
 

3) dotacje 
z bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej 

1. Fimango 2016 
2. Hafiz 
 

 
 
 

1 122 502,20 
 
 
 
 

0,00 
 
 

787 039,63 
100 182,38 

0,00 
266 477,00 
148 054,55 
152 651,90 
119 673,80 

 
 
 

305 730,32 
304 050,32 

1 680,00 
 

 
 
 

98,83 
 
 
 
 

0,00 
 
 

69,29 
8,82 
0,00 

23,46 
13,04 
13,44 
10,53 

 
 
 

26,92 
26,77 
0,15 
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4) darowizny os. 
Prawnych 
 
5) inne  
 
 pozostałe przychody 
 
 z działalności 
gospodarczej 
 
 przychody 
finansowe 
 
w tym dywidendy 
 

 
19 103,25 

 
10 629,00 

 
263,27 

 
 

11 246,16 
 
 

1 786,30 
 

0,00 
 

 
1,68 

 
0,94 

 
0,02 

 
 

0,99 
 
 

0,16 
 

0,00 

KOSZTY 

W roku 2016 struktura kosztów wyglądała następująco: 

Wyszczególnienie Kwota łączna w PLN 
% 

w strukturze 

Koszty razem: 
z tego: 
 
1. koszty realizacji poszczególnych zadań 

statutowych 
 
2. koszty działalności gospodarczej – usługi 
 
3. koszty działalności gospodarczej – 

publikacje 
 
4. koszty administracyjne 
z tego: 
 amortyzacja 
 zużycie materiałów i energii 
 usługi obce 
 wynagrodzenie i narzuty na 
wynagrodzenie 
 podatki i opłaty  
 inne 
 
5. pozostałe koszty operacyjne 
 
6. koszty finansowe 
 
7. podatek dochodowy od kosztów nie 

stanowiących kosztów uzyskania 
przychodu 

1 175 151,02

1 125 190,51

1 732,71

0,00

45 982,51

495,32
2 833,98

10 978,00

29 646,40
220,04

1 808,77

2 157,17

88,12

0,00

100 
 
 
 

95,75 
 

0,15 
 
 

0,00 
 

3,91 
 

0,04 
0,24 
0,94 

 
2,52 
0,02 
0,15 

 
0,18 

 
0,01 

 
 
 

0,00 
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ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA I INNE DANE FINANSOWE 

a) Średni stan zatrudnienia w Fundacji w 2016 roku wynosił   12 osób 

z tego: 

- członkowie Zarządu         2 osoby 

- pracownicy merytoryczni projektów w tym trenerzy i konsultanci   7 osób 

- pracownicy administracyjno-księgowi       3 osoby 

Członkowie Zarządu Fundacji oprócz pełnienia funkcji zarządczych są jednocześnie 

pracownikami merytorycznymi Fundacji.  

b) Wynagrodzenia pracowników etatowych (bez członków Zarządu): 454 086,19 

w tym: 

Nagrody, premie:          0,00 

Inne świadczenia np. urlopowe:        0,00 

c) Wynagrodzenia członków Zarządu (w tym za pracę merytoryczną): 174 498,86 

w tym nagrody:          0,00 

w tym: 

Nagrody, premie:          0,00 

Inne świadczenia np. urlopowe:        0,00 

Przeciętne wynagrodzenie członków Zarządu:         7 270,78 

Razem wynagrodzenia osobowe 

(na podstawie umowy o pracę):       628 585,05 

d) umowy zlecenia i umowy o dzieło:      152 906,32 

 

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA:       781 491,37 

 

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji. 
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e) W 2016 roku Fundacja nie prowadziła funduszu pożyczkowego oraz nie udzielała 

pożyczek. 

f) Środki pieniężne (stany kont na 31 grudnia 2016 roku) były lokowane w: 

Banku mBank Oddział Warszawa 

- konto złotówkowe dla programu OWSE S       39,74 

- konto złotówkowe dla programu Fimango      446,50 

- lokaty PLN           0,00 

DnB Nord Polska S.A. II O/Warszawa 

- konto złotówkowe bieżące       23 637,34 

- konto złotówkowe dla programu OWES W     6 363,94 

GET IN 

- konto złotówkowe (oszczędnościowe)      50 526,82 

PEKAO S.A. 

- konto złotówkowe         37 846,76 

- lokaty PLN            0,00 

g) Fundacja nie nabywała obligacji. Nie posiada jednostek uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym. 

Ponadto posiada udziały w: 

 spółce CSDP Sp. z o.o.        5 000,00 

 spółdzielni osób prawnych Kooperatywa Pozarządowa    800,00 

h) Fundacja nie posiada i nie nabyła nieruchomości. Nie planuje takiego zakupu 

w najbliższej przyszłości. 

i) Fundacja w roku 2016 nie zakupiła środków trwałych. 

j) Wartość aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę:   304 396,69 

Wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę  57 189,64 
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ZLECENIA OD PODMIOTÓW PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH 

W roku 2016 podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały bezpośrednio Fundacji 

żadnych prac. 

DANE Z ZAKRESU PODATKÓW 

Fundacja składa co miesiąc deklaracje VAT-7 oraz ZUS. Na koniec roku Fundacja składa 

deklarację CIT-8 wraz z wymaganymi załącznikami oraz PIT-4R. W przypadku rozliczeń 

ryczałtowych składane są rozliczenia PIT-8AR. Zobowiązania Fundacji wobec Skarbu 

Państwa były regulowane w terminach ustawowych. W przypadku wystąpienia opóźnień 

naliczano stosowne odsetki. 

Zobowiązania wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2016 wynosiły: 

 podatek dochodowy od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia i dzieło:

           0,00 

 składki ZUS:          13 267,01 

 podatek dochodowy od osób prawnych:      185,00 

Razem zobowiązania na rzecz budżetu:       13 452,01 

 INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH 

W dniu 07.12.2016 roku kontrolerzy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych przeprowadzili kontrolę trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu 

(kontrola planowa) „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie 

siedleckim”. Wynik kontroli był pozytywny i potwierdził prawidłowość 

przeprowadzanych operacji. 

 
 
 
Prezes Fundacji       Wiceprezes Fundacji 
 
Beata Juraszek-Kopacz     Katarzyna Adamska -Dutkiewicz 


