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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. SZPITALNA Nr domu 5 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-031 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 881 603 800

Nr faksu E-mail fdp@fdp.org.pl Strona www www.fdp.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-15

2004-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01224007700000 6. Numer KRS 0000039342

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Julia Brykczyńska Członkini Zarządu TAK

Zofia Komorowska Członkini Zarządu TAK

Katarzyna Sadło Członkini Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Jakub Wygnański Przewodniczący Rady TAK

Katarzyna Batko-Tołuć Członkini Rady TAK

Katarzyna Morawska Członkini Rady TAK

"FUNDACJA DLA POLSKI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności 
społecznej, a także przyczynia się do rozwoju organizacji non profit oraz 
wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych lub 
zbliżonych celach w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji 
zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska oraz upowszechniania i 
ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) wspieranie finansowo i pozafinansowo zaangażowania i aktywności 
społecznej obywateli/obywatelek oraz działań organizacji społecznych w 
obszarach: ochrony praworządności, ochrony praw obywatelskich i 
wartości konstytucyjnych, budowania porozumienia w sprawach 
publicznych i debaty publicznej uwzględniającej glosy mniejszościowe, 
otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, 
przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym,
b) tworzenie i prowadzenie funduszy powierzonych lub filantropijnych 
jako metody zbierania środków finansowych na cele społeczne, których 
zasady działania określa Zarząd, oraz zapewnienie wsparcia 
organizacyjnego osobom i podmiotom zainteresowanym przekazywaniem 
środków w ramach ww. funduszy,
c) zapewnienie wsparcia organizacyjnego osobom i podmiotom 
zainteresowanym powołaniem wspólnie z Fundacją, nowej fundacji, 
zwanej dalej "Fundacją Zarządzaną", w szczególności na etapie powołania 
oraz rejestracji Fundacji Zarządzanej,
d) zapewnienie wsparcia osobowego w zakresie wskazania osób do 
organów Fundacji Zarządzanej, mających wiedzę i doświadczenie w 
zakresie, w jakim Fundacja Zarządzana będzie prowadziła działalność 
statutową,
e) wspieranie i promowanie działań filantropijnych i rozwijanie 
mechanizmów niezależnego finansowania działań społecznych,
f) opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe 
i intelektualne programów w zakresie określonym w § 5, w tym również 
materialne wspieranie organizacji niedochodowych zajmujących się 
edukacją, pomocą społeczną, ochroną zdrowia, kulturą, ochroną 
środowiska i rozwojem demokracji,
g) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących 
przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli, 
podejmującym działania w zakresie określonym w § 5,
h) bezpośrednie wpieranie materialne osób w zakresie określonym w § 5 
jak i w zakresie służącym realizacji celów Fundacji, w szczególności 
przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów, w tym stypendiów o 
charakterze naukowym i socjalnym, oraz finansowanie udziału w 
szkoleniach i stażach,
i) organizowanie wymiany doświadczeń osób działających aktywnie na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
j) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów, dla realizacji 
których powołana została Fundacja,
k) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, 
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
l) bezpośrednie wspieranie materialne i niematerialne osób 
potrzebujących pomocy w zakresie ochrony zdrowia,
m) prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami 
statutowymi Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

FUNDACJA DLA POLSKI powstała na początku transformacji demokratycznej w 1990 roku. Odegrała istotną rolę w odbudowie 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a jej misją jest wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, wspieranie osób 
oraz organizacji o takich samych lub zbliżonych celach, a także działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich.
W 2021 roku Fundacja prowadziła 4 fundusze filantropijne.

FUNDUSZ OBYWATELSKI IM. HENRYKA WUJCA powstał, by wspierać działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności 
obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty 
wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne. Fundusz jest inicjatywą niezależną od administracji 
publicznej i ugrupowań politycznych, która mobilizuje obywateli i odpowiedzialny biznes do regularnego finansowania inicjatyw 
społecznych.

W 2021 roku Fundusz Obywatelski przeprowadził 1 otwarty konkurs dotacyjny i prowadził stały nabór inicjatyw w procedurze 
grantów na zaproszenie. Łącznie w 2021 r. przyznał wsparcie finansowe na realizację 32 inicjatyw społecznych (stowarzyszeń, 
fundacji oraz osób indywidualnych i - po raz pierwszy - grup nieformalnych) związanych z rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego i demokracji. W związku z pandemią realizacja części inicjatyw przedłużyła się i kontynuowana będzie również 
w roku 2022.

W 2021 roku Fundusz Obywatelski przeprowadził drugą edycję konkursu pt. “Wspieranie lokalnych działań strażniczych w 
Polsce”, do którego obok organizacji zgłaszać się mogły również grupy nieformalne i osoby indywidualne. W ramach konkursu 
przekazano wparcie 14 inicjatywom realizowanym przez lokalne watchdogi, a dotyczącym kontroli instytucji publicznych, 
ochrony środowiska i praw mniejszości, takim jak: Inicjatywa społeczna "Ratujmy kleszczowskie wąwozy", Inicjatywa Dzikie 
Karpaty, Redakcja portalu zpruszkowa.pl, Jan Mordań, Renata Włazik, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Fundacja EkoRozwoju, 
Fundacja Społeczeństwo 2.0, Jakub Lenkiewicz, Stowarzyszenie Nasze Miasto, Stowarzyszenie MODrzew, Mateusz Titës Meyer, 
Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze.

W ramach stałego naboru inicjatyw w procedurze grantów na zaproszenie w 2021 roku Fundusz Obywatelski przyznał wsparcie 
finansowe na realizację 18 inicjatyw (stowarzyszeń oraz fundacji). Wśród nich istotny udział miały inicjatywy związane z 
działaniami:
1. na rzecz praworządności, obrony praw obywatelskich i niezależności wymiaru sprawiedliwości:
- Fundacja Picture Doc - wystawa fotograficzna „SPRAWIEDLIWOŚĆ" - projekt Piotra Wójcika o niezawisłych polskich sędziach, 
prokuratorach i adwokatach, 
- Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy - Fundusz Wsparcia Praworządności – pomagający prawnikom, którzy zostali 
pokrzywdzeni w związku z działalnością zawodową i społeczną realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, 
praworządności i praw człowieka w Polsce, 
- Fundacja Wolne Sądy – projekt „Na prawo patrz” informujący co oznaczają zmiany wprowadzane w wymiarze sprawiedliwości 
i jakie są ich konsekwencje dla państwa prawa,
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka -  Monitoring procedur wyboru kandydatów na sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
- Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych - Kongres oraz Tour de Konstytucja PL, 
2. na rzecz edukacji obywatelskiej:
- Fundacja Akademia Wiedzy Obywatelskiej - Bootcamp Obywatelski dla młodzieży,
- Region Świętokrzyski Komitetu Obrony Demokracji, Koncert „Moc Solidarności 2021” w Kielcach z okazji 41. rocznicy 
Porozumień Sierpniowych,
- Region Pomorski Komitetu Obrony Demokracji - Akademia Społeczeństwa Otwartego – cykl otwartych wykładów 
poświęconych krzewieniu idei demokratycznych w społeczeństwie;
3. na rzecz obserwacji mediów przed wyborami prezydenta Rzeszowa 2021: Towarzystwo Dziennikarskie;
4. na rzecz budowania umiejętności osób i podmiotów aktywnych w lokalnych inicjatywach leśnych: Fundacja Lasy i Obywatele.

W ramach procedury grantów na zaproszenie w 2021 roku w duchu zapoczątkowanej z końcem 2019 roku ścieżki "Rozmowa 
mimo różnic", kontynuowano wsparcie dla projektu „Spięcie”, który w 2021 koordynowała Fundacja Nowa Rzeczpospolita. Jest 
to projekt współpracy międzyredakcyjnej pięciu środowisk, które dzieli bardzo wiele, ale łączy gotowość do podjęcia 
niecodziennej rozmowy. Klub Jagielloński, Magazyn Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna i Nowa Konfederacja co kilka 
tygodni wybierają nowy temat do dyskusji, a pięć powstałych w jej ramach tekstów publikują naraz na wszystkich pięciu 
portalach, starając się przebijać bańki społecznościowe i budować przestrzeń dla dobrej debaty publicznej. 

W związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej oraz sytuacją uchodźców przybyłych do Polski, w ramach 
procedury grantów na zaproszenie Fundusz Obywatelski uruchomił możliwość zgłaszania inicjatyw do wsparcia związanych 
reakcją na tę sytuację (m.in. działania interwencyjne). Dofinansowanie otrzymały inicjatywy na rzecz osób z doświadczeniem 
migracyjnym i uchodźczym:
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- Stowarzyszenie Homo Faber/Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz migrantów i uchodźców (znanych 
później jako Grupa Granica) – przeprowadziło ponad 1000 rozmów z mieszkańcami 100 przygranicznych miejscowości o sytuacji 
na polsko-białoruskiej granicy. Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego aktywiści i aktywistki pojawili się przy granicy już w 
sierpniu 2021 r., przed wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego i ograniczenia przebywania w pasie przygranicznym.
- Fundacja Kobiety Wędrowne - czeczeńskie uchodźczynie z Fundacji Kobiety Wędrowne w geście solidarności uszyły długie 
suknie dla Afganek ewakuowanych do Polski i przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców.
- Fundacja Polska Gościnność – wspierała uruchomienie jednego z punktów interwencji kryzysowej na Podlasiu, w ramach 
którego wolontariusze udzielali bezpośredniej pomocy humanitarnej i prawnej osobom migrującym oraz dokumentowali 
przypadki naruszeń praw człowieka. 
- Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich - pomaga osobom z Afganistanu, które chcą studiować w Polsce. 
Uruchomiła sekretariat, którego zadaniem jest kojarzenie potrzeb osób ewakuowanych z Afganistanu z ofertą uniwersytecką na 
terenie Polski. 
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM i Dom Otwarty – przygotowało raport pt. 
“Leczymy uchodźców” oparty na relacjach lekarzy i ratowników z przygranicznych placówek służby zdrowia. 
- Fundacja Pismo – realizuje projekt reporterski pod tytułem: „Uchodźczynie w Libanie działające na rzecz swojej przyszłości”. 

Fundusz Obywatelski wsparł również działania Związku Ukraińców w Polsce dotyczące mobilizacji mniejszości ukraińskiej do 
udziału w Spisie Powszechnym.

Ponadto Fundusz Obywatelski w ramach działań własnych i we współpracy z partnerami zrealizował kampanię społeczną pod 
hasłem „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni – my możemy ich ocalić”. Kampania, której plakaty widniały na billboardach, 
przystankach i biletomatach w całej Polsce, stanowiła wspólny głos organizacji pomocowych z apelem do rządu i Polaków w 
sprawie migrantów przedostających się do naszego kraju. Jej celem było upowszechnienie wiedzy na temat kryzysu 
humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz pokazanie, że niezbędne jest pilne zorganizowanie profesjonalnej pomocy 
humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego.  

Fundusz wspierał także kampanię Nasz Rzecznik na rzecz wyboru społecznego kandydata_ki na urząd Rzecznika Praw 
Obywatelskich, złożenie apelacji w sprawie wytoczonej przez autorów wystawy Muzeum II Wojny Światowej w procesie 
sądowym dotyczącym zmian w kształcie wystawy, organizację uroczystości wręczenia Nagrody im. E.J. Wende, jak również 
działania mające na celu upowszechnianie postaw filantropijnych w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Fundusz Obywatelski podejmował również działania związane z upamiętnieniem swojego Patrona, takie jak wsparcie wydania 
książki „Nadać sens temu światu” z felietonami i wierszami Henryka Wujca oraz powstanie muralu w Galerii Tybetańskiej w 
Warszawie odsłoniętego w rocznicę śmierci Henryka Wujca. Autorem muralu jest Dariusz Paczkowski. Inicjatorami akcji byli 
koleżanki i koledzy, przyjaciele Henryka i Ludwiki Wujców, związani z organizacjami społecznymi, w których Henryk Wujec 
działał i które wspólnie wspierali: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Stowarzyszenie Dialog Społeczny 
oraz Fundacja dla Polski i Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Powstanie Muralu wspierała Fundacja Klamra. Powstał on 
przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy.

W ramach funduszu filantropijnego Złota Perła Fundacja wspierała inicjatywy z dziedziny kultury i sztuki realizowane przez 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie, Fundację Katarzyny Kozyry, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Żabia 
Wola – Stowarzyszenie Żabiowolska Rada dla Przyszłości i Fundację Zmiana. Przekazano także wsparcie osobom uchodźczym 
związanym z inicjatywą Dzieci z Dworca Brześć. 

FUNDUSZ IM. EDWARDA J. WENDE został założony przez członków Rodziny Wende. Fundacja w imieniu fundatorów zarządza 
Funduszem i sprawuje opiekę nad działaniami organizacyjnymi. Od 2003 roku Fundusz przyznaje Nagrodę im. Edwarda J. 
Wende, aby uhonorować pamięć adwokata Edwarda Joachima Wende oraz wyróżnić osoby, które podobnie jak Patron 
Nagrody, dają swym życiem i działalnością świadectwo przyzwoitości, niezależności w poglądach i odwagi w działaniu. Nagroda 
jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne osiągnięcia na polu krzewienia i 
podnoszenia kultury prawnej. W 2021 roku zorganizowaliśmy XIV edycję Nagrody im. Edwarda J. Wende (otwarty nabór 
kandydatów/-ek), a jej laureatką została prokurator Ewa Wrzosek. Kapituła Nagrody przyznała również honorowe wyróżnienie 
inicjatywie Nasz Rzecznik. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19, uroczystość wręczenia Nagrody odbyła 
się (przy dopuszczalnej ówczesnymi regulacjami liczbie uczestników) w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, a także była 
transmitowana na kanale YouTube Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W mediach społecznościowych dostępna jest 
też krótka relacja z uroczystości.

FUNDUSZ AVIVA "BĄDŹMY SOLIDARNI" działający od 2007 roku (wcześniej pod nazwą Fundusz Bądźmy Solidarni Agentów 
Commercial Union Polska) jest wspólną inicjatywą agentów i firmy Aviva. Jego celem jest udzielanie pomocy agentom i ich 
najbliższym w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Fundacja dla Polski pełni rolę 
administratora Funduszu, dysponując środkami w porozumieniu z Fundatorem. W 2021 roku beneficjentami Funduszu 
"Bądźmy Solidarni" było 125 osób, które otrzymały wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19 ograniczyliśmy liczbę uczestników 
uroczystości wręczenia Nagrody Wende, natomiast dostępna była transmisja online wydarzenia 
– odnotowaliśmy 367 wyświetleń.
O skali naszej aktywności świadczy także liczba odbiorców działań zrealizowanych w ramach 
wspartych przez nas projektów. Było ich ponad 19 tys., a zasięg dystrybuowanych informacji - 
ponad 1,2 mln. osób.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

423

28

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Działania Fundacji koncentrują się na trzech 
głównych obszarach:
1. wspieranie zaangażowania społecznego i 
aktywności publicznej obywateli i obywatelek, 
promowanie prospołecznych postaw; 2. 
wspieranie działań związanych z ochroną 
integralności i praworządności działania 
instytucji publicznych, działań zmierzających do 
ochrony praw obywatelskich i wartości 
konstytucyjnych, działań zmierzających do 
budowania porozumienia w sprawach 
publicznych i merytorycznej debaty 
uwzględniającej głosy mniejszościowe, 
prowadzenia otwartych konsultacji w ważnych 
sprawach publicznych oraz przeciwdziałania 
wszelkim formom przemocy w życiu publicznym; 
3. wspieranie i promowanie działań 
filantropijnych, rozwijanie mechanizmów 
niezależnego finansowania działań.

88.99.Z 606 670,47 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 913 039,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 846 543,89 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 65 000,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 64.99.Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji dla Polskiej jest obsługa funduszy 
powierzonych oraz funduszy filantropijnych.                                           
Fundacja dla Polski pełni rolę administratora Funduszu "Bądźmy Solidarni" Agentów Aviva, 
który powstał jako wspólna inicjatywa firmy i agentów. W ramach Funduszu wspieramy 
materialnie osoby potrzebujące pomocy.

2 działalność charytatywnej

Działania Fundacji dla Polski obejmują 
bezpośrednie wspieranie materialne osób 
potrzebujących pomocy w zakresie ochrony 
zdrowia w ramach Funduszu "Bądźmy Solidarni" 
Agentów Aviva. Celem Funduszu jest udzielanie 
pomocy agentom i ich najbliższym w przypadku 
długotrwałych chorób lub zdarzeń losowych. W 
2021 roku beneficjentami Funduszu było 125 
osób, agentów i ich bliskich, którzy otrzymali 
wsparcie finansowe na niezbędną diagnostykę, 
leczenie oraz rehabilitację w przypadku 
nieszczęśliwego zdarzenia.

86.90.E 0,00 zł
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573 008,13 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 350,95 zł

e) pozostałe przychody 144,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 338 535,76 zł

2.4. Z innych źródeł 1 495,24 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 946 068,68 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 657 009,92 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca 549 657,62 zł

2 Działalność statutowa Fundacji dla Polski 57 012,85 zł

1 Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca 549 657,62 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

703 965,06 zł

569 570,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

65 000,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 296 270,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 19 956,90 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 786 326,99 zł 657 009,92 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 550 273,79 zł 606 670,47 zł

0,00 zł 0,00 zł

45 043,10 zł

173,43 zł

170 514,93 zł

20 321,74 zł 0,00 zł

2 Fundusz Złota Perła 18 700,00 zł

3 Fundusz im. Edwarda J. Wende 13 238,39 zł

50 339,45 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 26 450,87 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 19 956,90 zł

5 271,11 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

6 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,72 etatów

2 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 197 269,42 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

167 445,13 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

29 824,29 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 841,53 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 182,91 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

194 587,53 zł

194 587,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 681,89 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 167 445,13 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 646,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 674,10 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Julia Brykczyńska
Zofia Komorowska
Katarzyna Sadło

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-07-12
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