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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-08-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ERAZMA CIOŁKA Nr domu 13 Nr lokalu 204

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-445 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 501151043

Nr faksu E-mail fundacja@karaimi.eu Strona www www.fundacja.karaimi.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-04-14

2018-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36128070600000 6. Numer KRS 0000552759

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

Adam Józef Dubiński prezes Zarządu TAK

Anna Akbike Sulimowicz członek Zarządu TAK

Mariola Abkowicz członek 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

Maciej Jerzy Olejniczak Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Szymon Pilecki Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Grażyna Greń Członek Rady Fundacji NIE

FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Propagowanie i opieka nad kulturą oraz historią Karaimów, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości przekazania tych wartości 
następnej generacji.
2. Wspieranie działań zmierzających do zachowania oraz utrwalenia 
świetności obiektów zabytkowych i sakralnych oraz ich znaczenia 
historycznego, związanych z kulturą Karaimów, w szczególności cmentarzy 
i domów modlitwy.
3. Zachowanie karaimskich obiektów sakralnych w Polsce w możliwie 
najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
4. Rewaloryzacja i konserwacja zabytków kultury karaimskiej.
5. Pomoc w  edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej 
dla młodzieży karaimskiej.
6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w utrzymaniu świadomości historycznej oraz rozwoju 
społeczeństwa szanującego kulturę i dorobek Karaimów.
7. Popieranie i promocja badań naukowych, analitycznych, 
porównawczych i innych nad językiem oraz dziejami Karaimów na 
historycznych ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w 
życiu mieszkańców oraz w dziejach Rzeczypospolitej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie, wspieranie i finansowanie:
a. Prac związanych z ratowaniem, ochroną, restauracją i zachowaniem dla 
potomnych wszelkich zabytkowych obiektów sakralnych, historycznych 
obiektów i zabytków językowych, związanych z kulturą, religią i historią 
karaimską.
b. Wszelkich praz konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych:
- zabytkowych karaimskich budowli oraz obiektów sakralnych, 
historycznych obiektów i   zespołów zabytkowych, cmentarzy,
- ich zabytkowego wyposażenia,
- unikalnych malowideł,
- innych zabytków karaimskich lub z Karaimami związanych, w tym 
znajdujących się poza granicami kraju.
c. Systemów zabezpieczeń przed skutkami klęsk żywiołowych, 
zniszczeniem, kradzieżą i nielegalnym wywozem zagranicę zabytków 
ruchomych i nieruchomych, związanych z kulturą karaimską.
d. Integracji środowiska Karaimów – realizowaną w wyniku organizowania 
spotkań, zjazdów, imprez charytatywnych w kraju i za granicą, w 
miejscach, w których zamieszkują.
e. Kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, 
wystaw, odczytów i  szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób 
zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji.
f. Konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i 
zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem 
zainteresowania Fundacji.
g. Obozów dla młodych Karaimów o wartościach poznawczych związanych 
z historią i kulturą karaimską.
h. Wspieranie w każdej możliwej formie nauki języka karaimskiego.
i. Projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych realizowanych w 
szczególności w miejscowościach historycznie związanych z Karaimami.
j. Krajowej i międzynarodowej współpracy pozostającej w ścisłym związku 
z celami Fundacji.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności propagatorskiej i 
wydawniczej w zakresie związanym z celami Fundacji.
3. Propagowanie idei Fundacji w społeczeństwie oraz wsparcie 
działalności karaimskich stowarzyszeń i organizacji religijnych.
4. Współpracę z instytucjami i organami państwowymi, instytucjami i 
jednostkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, 
podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i organizacjami 
pozarządowymi oraz przedstawicielami lokalnego biznesu. Współdziałanie 
to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 
niezbędnych funduszy z innych źródeł.
5. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i 
zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem 
Fundacji.
6. Fundowanie stypendiów ułatwiających podjęcie nauki w Polsce osobom 
pochodzenia karaimskiego, a zamieszkałym poza jej terytorium, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z obszaru byłych kresów 
wschodnich Rzeczpospolitej oraz miejsc tradycyjnego osadnictwa 
Karaimów.  
7. Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot 
zainteresowania Fundacji oraz opiniowanie dokumentów i opracowań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2020 zadania statutowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo były realizowane przez następujące działania i inicjatywy:
Na początku roku podjęto rozmowy o przedłużeniu współpracy z Wolskim Centrum Kultury w Warszawie, mające na celu 
podejmowanie działań popularyzujących wiedzę o mniejszości karaimskiej oraz udostępnienie sali na potrzeby prób 
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Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego Dostłar.
W dni 22 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, na którym omówiono m.in. sytuację związaną 
ze zmianą najemcy należącego do Fundacji mieszkania przy ul. Kruczej 46 w Warszawie. Ze względu na fakt, iż poprzedni 
najemca okazał się niesolidny, przestał spłacać należności i nie reagował na próby kontaktu, zaistniała konieczność pilnego 
wypowiedzenia poprzedniej umowy najmu z dn. 30.03.2019 r. Mieszkanie doposażono w nowy sprzęt AGD i klimatyzację, 
dokonano niewielkich prac remontowo-adaptacyjnych, a  w dniu 14.02.2020 r. podpisano nową umowę najmu mieszkania z 
osoba prywatną. Podczas tego posiedzenia postanowiono też o zorganizowaniu spotkania integracyjnego w Warszawie i 
przegłosowano w tej sprawie Uchwałę Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 1/1/2020.
Spotkanie to odbyło się w Warszawie w dniu 29 lutego 2020 r. Okazję ku temu stworzył występ znanej multi-instrumentalistki, 
prezentującej muzykę etniczną, Karoliny Cichej z koncertem muzyki tatarskiej w ramach cyklu Barwy Orientu na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Do programu włączona została jedna pieśń karaimska w nowej aranżacji, co spowodowało, że w 
wypełnionej sali reprezentacja społeczności karaimskiej stanowiła liczne grono słuchaczy. W spotkaniu integracyjnym po 
koncercie uczestniczyli nie tylko Karaimi warszawscy, ale także przyjezdni z Gdańska i Wrocławia, jak również członkowie Rady 
Fundacji.
Począwszy od drugiego kwartału sytuacja związana z epidemią koronawirusa pozostała nie bez wpływu na realizację zamierzeń 
i zadań Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Wiele zaplanowanych działań bieżących musiało być odwołanych, w tym m.in. 
zaplanowana na kwiecień impreza poświęcona Karaimom w ramach "Wieczorów z Pasją" organizowanych przez Chrześcijańską 
Akademię Teologiczną w Warszawie; nie zrealizowano planowanych działań w ramach współpracy z Mazowieckim Instytutem 
Kultury w Warszawie, a także Wolskim Centrum Kultury; nie doszła też do skutku współpraca przy organizacji karaimsko-
tatarskiej międzynarodowej konferencji turkologicznej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydarzenie to 
zostało przełożone na rok następny; podobnie nie doszła do skutku konferencja Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, 
której współorganizatorem miała być Fundacja Karaimskie Dziedzictwo. 
Od marca 2020 r. spotkania Zarządu i Rady Fundacji Karaimskie Dziedzictwo przeniesiono do przestrzeni wirtualnej. Aby 
wypełnić zobowiązania podjęte w ramach dotowanych zadań zaplanowanych na rok 2020, niektóre aktywności należało 
zmodyfikować i dostosować do warunków epidemicznych. I tak część wykładów, seminariów, szkoleń i spotkań przeniesiono 
całkowicie do przestrzeni wirtualnej, inne organizowano w reżimie obostrzeń sanitarnych z zachowaniem odpowiedniej 
separacji uczestników. Dotyczyło to głównie dwóch projektów: „Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w 
Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów”, sfinansowanego na podstawie umowy nr 
183/1/2020 z Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Narodowym Instytucie Wolności w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Konkurs FIO 2014–2020 oraz „Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie”, 
sfinansowanego zgodnie z umową nr 3-8/WMNiE/2020 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W ramach zaplanowanych działań w pierwszym projekcie, mającym na celu stworzenie wirtualnej mapy, efektem kwerend 
bibliotecznych stał się pokaźny zbiór danych o Karaimach w stolicy przed pierwszą wojną światową, co ważne, w większości 
dotychczas nieznanych. Następnym etapem było opracowanie koncepcji jak najlepszego zaprezentowania tych wyników na 
wirtualnej mapie miasta, stworzenie sieci wzajemnych połączeń ludzi i adresów oraz sposobu ich wyświetlania, dołączenia 
materiałów ikonograficznych i bibliograficznych. Równolegle z wielokrotnie modyfikowanym na bieżąco projektem 
wyświetlania danych na mapie, prowadzone były prace graficzne i informatyczne mające doprowadzić część techniczną 
projektu do zaplanowanego finału, w tym nowej szaty graficznej serwisu www Fundacji. Jako, że ogólna sytuacja epidemiczna 
pozostała nie bez wpływu na możliwość wykonania poszczególnych punktów projektu, zmieniono nieco harmonogram prac, a 
zaplanowane spotkania informacyjno-integracyjne przeniesiono w dużej części do przestrzeni wirtualnej. O Karaimach i mapie 
ich obecności w dawnej Warszawie mówiono 21 maja na wirtualnym wykładzie dla studentów Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a także podczas wykładu on-line pt. „Warszawa Wielokulturowa – Karaimi w Warszawie”, którego 
gospodarzem było Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Wykład ten, dostępny na platformie YouTube od premiery w dniu 30 
maja 2020 r. obejrzało ponad pół tysiąca osób. Na projekt zwróciło też uwagę środowisko nauki. W dniu 16 czerwca 2020 r. 
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne wraz z Fundacją Karaimskie Dziedzictwo zorganizowały webinarium, podczas którego 
gronu naukowców przedstawiono wyniki kwerend bibliotecznych i projekt wirtualnej mapy dawnej obecności Karaimów w 
Warszawie. 
W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się w trybie on-line posiedzenie Rady Fundacji Karaimskie Dziedzictwo przy udziale 
Prezydenta Fundacji i członków Zarządu Fundacji, na którym zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności 
Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2019, zatwierdzono sprawozdanie finansowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za okres 
1.01.2019–31.12.2019, uchwalono o przeznaczeniu dochodu z roku bieżącego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz udzielono 
absolutorium z wykonania obowiązków prezesowi i członkom Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za okres 
1.01.2019–31.12.2019.
Jako że okres miesięcy wakacyjnych odznaczał się nieco większą swobodą w podróżowaniu, przy współpracy Związku Karaimów 
Polskich i litewskich organizacji karaimskich udało się zrealizować założenia lipcowych warsztatów integracyjnych na Litwie. W 
organizację pleneru malarskiego w Trokach zaangażowane było nie tylko Litewskie Karaimskie Stowarzyszenie Kulturalne, lecz 
także Muzeum Historyczne w Trokach (Ekspozycja Muzeum Narodu Karaimskiego im. S. Szapszała). Dzięki gościnie restauracji 
Kybynlar pod okiem profesjonalistów powstawały akrylowe wizerunki karaimskiego domu modlitwy – kienesy w Trokach. O ile 
przy kolejnych imprezach pod gołym niebem podstawowym warunkiem była odpowiednia pogoda, to sala wykładowa musiała 
podlegać pandemicznej separacji i obowiązkowi maseczkowemu, co nieco ograniczyło frekwencję. Wprawdzie w zajęciach w 
Trokach nie mogli uczestniczyć wszyscy, którzy to zaplanowali, bo zabrakło osób co rok przylatujących z dalszych krajów, ale 
duża grupa Karaimów z Polski zdołała dojechać i wspólnie uczestniczyć w warsztatach edukacyjno-integracyjnych. Kulminacją 
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tych działań był kolejny już młodzieżowy spływ kajakowy rzeką Uła, z którego uczestnicy wrócili po dwóch dniach na wodzie 
zrelaksowani i niezwykle zadowoleni.
W ramach popularyzacji projektu dotyczącego Karaimów na dawnej mapie Warszawy w dniu 16.09.2020, przy współpracy 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, zorganizowano szkolenie-webinarium dla środowiska przewodników miejskich po 
Warszawie, którego celem było zapoznanie osób zawodowo związanych z historią Warszawy z nowoczesnym narzędziem, jakim 
jest wirtualna mapa. Zaproszono ok. 450 osób, z czego udział potwierdziło i wpisało się na listę uczestników 65 osób.
W dniu 26.09.2020 r. zorganizowano w Warszawie imprezę informacyjno-integracyjną w trybie stacjonarnym, podczas której 
prezentowano postępy w realizacji projektu wirtualnej mapy obecności Karaimów w Warszawie przed I wojną światową. Jako 
że imprezy nie można było zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, znalezienie odpowiedniego lokalu gwarantującego 
zalecaną separację epidemiczną uczestników, przestrzeń konferencyjną oraz odpowiedni parkiet do występu zespołu 
folklorystycznego Dostłar, stanowiło trudne przedsięwzięcie. Niemniej, stosownym miejscem, gwarantującym spełnienie 
wszystkich wymagań w dogodnym terminie, okazały się przestronne sale warszawskiego hotelu Gromada-Centrum. Ze względu 
na brak możliwości przyjazdu gości zagranicznych oraz ogólne zalecenia władz sanitarnych i państwowych w owym okresie, 
rekomendujące nie przekraczanie liczby 50 osób przy zgromadzeniach, planowaną pierwotnie liczbę siedemdziesięciu 
uczestników musiano zredukować do pięćdziesięciu. 
Podczas imprezy wystąpił karaimski zespół folklorystyczny Dostłar z wiązanką tańców i pieśni karaimskich. Wygłoszono wykłady 
poruszające tematykę karaimską w tym m. in. historię obecności Karaimów w dawnej Warszawie na podstawie nowoczesnego 
narzędzia, jakim jest wirtualna mapa, odczytywano fragmenty ciekawych, a czasem wręcz sensacyjnych materiałów prasowych, 
dotyczących życia warszawskich Karaimów sprzed ponad wieku. Przedstawiono też drogę życiową Szymona Pileckiego nestora 
polskich Karaimów, spotkanie było bowiem okazją do złożenia nieco spóźnionych życzeń z okazji Jego 95. urodzin. Impreza 
stanowiła doskonałą formę integracji zarówno wewnątrz społeczności karaimskiej, a także z zaproszonymi gośćmi 
zaprzyjaźnionymi z Karaimami.
Działania informacyjne w ramach projektu wirtualnej mapy trwały przez wiele miesięcy i realizowane były na kilku 
płaszczyznach. Zatrudniono specjalistyczną firmę zajmującą się promocją w mediach tradycyjnych i społecznościowych. W 
ramach kampanii promocyjnej firma rozesłała newslettery do ponad 900 kontaktów w bazie medialnej (w tym dedykowany 
research do dziennikarzy zajmujących się tematyką historyczną, geograficzną, mniejszości narodowych etc.); zorganizowała 
cztery audycje radiowe w rozgłośniach ogólnopolskich (PRI, PRII, RadioDlaCiebie, TokFM), w których mówiono o projekcie i 
obecności Karaimów w dawnej Warszawie; w czterech dużych kampaniach promocyjnych na Facebooku dotarto do ponad 210 
tysięcy osób (łączny zasięg), powodując ponad 470 tysięcy wyświetleń na urządzeniach końcowych, co przełożyło się m.in. na 
12400 wejść na indywidualna stronę projektu mapy.karaimi.eu; w trakcie promocji projektu uzyskano 581 nowych polubień 
strony Fb Fundacji Karaimskie Dziedzictwo (wzrost o 569%), a średni zasięg postów to 5400 odbiorców. Informowano o 
działaniach związanych z projektem poprzez serwis www i strony Fb Związku Karaimów Polskich.
Oprócz wspomnianych wyżej wykładów, webinariów i szkoleń, wygłoszono też prelekcje dostępne na Facebooku: w dn. 22 
października 2020 r. pt. Karaimskie migracje, a w dniu 4 listopada Karaimskie tradycje. Natomiast w dn. 27 listopada 2020 r. 
podczas międzynarodowej konferencji pn. „Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów”, zorganizowanej w trybie 
on-line w Sewastopolu, członek Rady Fundacji Karaimskie Dziedzictwo prof. dr hab. Szymon Pilecki wygłosił referat pt. Szybkie 
zwiększenie liczby rodzin karaimskich – najważniejszym warunkiem zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego, a prezes 
Zarządu Fundacji Adam Dubiński wystąpił z tematem Karaimi w Warszawie do 1918 roku – nowe dane na wirtualnej mapie. 
Oba referaty wygłoszone zostały w języku rosyjskim.
W końcu października 2020 r. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo przystąpiła do inicjatywy społecznej „(Nie)zapomniane 
cmentarze”, która zrodziła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z chęci zwrócenia uwagę na opuszczone, często 
zdewastowane groby i nekropolie. Inicjatywa powstała dzięki podniesieniu tej sprawy przez Rzecznika, prof. Adama Bodnara 
oraz porozumieniu Kościołów i innych Wspólnot Religijnych działających w Polsce. W przeddzień Święta Zmarłych została 
wydana broszura-poradnik pt. Godność nie umiera z podtytułem Jak zachowywać się na cmentarzach różnych wyznań i tradycji, 
w której jeden z rozdziałów poświęcono tradycjom karaimskim.
W końcu roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór wniosków dotyczących działań cyfrowych organizacji 
pozarządowych. Dzięki temu Fundacja Karaimskie Dziedzictwo zrealizowała trzeci w roku 2020 projekt dotowany ze środków 
budżetowych, podpisując umowę na realizację zadania pn. Modernizacja istniejącej witryny internetowej 
www.fundacja.karaimi.eu. W ramach tego zadania stworzono trzy dodatkowe segmenty: oś czasu prezentującą chronologię 
wydarzeń, moduł darowizn, ułatwiający wpłaty od donatorów oraz moduł ułatwiający zamieszczanie sprawozdań z działalności 
Fundacji.
W dniu 5.12.2020 r. odbyło się wirtualne spotkanie podsumowujące, zorganizowane przez p. Małgorzatę Brzózkę-Warś, 
wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, pomysłodawczynię i koordynatorkę projektu realizowanego 
pod patronatem Centrum Wielokulturowego w Warszawie pn. Warszawa Wielokulturowa, do którego to projektu włączyła się 
również Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.
W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, na którym omówiono m. in. 
realizację zadań sfinansowanych w roku bieżącym ze środków dotacyjnych; odniesiono się do wyników wpłat z tytułu odpisu 
1% od podatku dochodowego od osób fizycznych dla Organizacji Pożytku Publicznego, które za rok podatkowy 2019 wyniosły 
2.648,60 zł – sytuacja epidemiczna ograniczająca wiele działań bezpośrednich wpłynęła negatywnie na propagowanie i 
uzyskiwanie odpisów 1% od podatku dochodowego, co spowodowało dwukrotnie niższe wpłaty z tego tytułu w stosunku do 
roku poprzedniego; omówiono plany przewidywanych działań w roku 2021, w tym kontynuacji rozbudowy wirtualnej mapy 
Karaimów w Warszawie o moduł cmentarza karaimskiego oraz kontynuację organizowania warsztatów edukacyjno-
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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)

0

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

15000

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

integracyjnych na Litwie, a także złożonej aplikacji o dotację na refundację części kosztów, takich jak wynajem lokalu i obsługa 
księgowa w ramach działalności podstawowej, jako że rok 2021 będzie pierwszym, w którym Fundacja może ubiegać się o 
dotację z tego tytułu. W związku z ogłoszeniem przez Związek Karaimów Polskich konkursu dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
„Skąd mój ród? Skąd moje korzenie?”, postanowiono sfinansować nagrody dla laureatów tego konkursu ze środków FKD i 
podjęto Uchwałę Zarządu nr 1/2/2020 w tej sprawie; podsumowując rok stwierdzono, że bieżące działania Fundacji Karaimskie 
Dziedzictwo, ze względu na sytuację epidemiczną, były mocno utrudnione, a ich zakres ograniczony, niemniej zobowiązania 
podjęte na rok 2020 w ramach działań dotowanych zostały zrealizowane, a ich cele w pełni osiągnięte.

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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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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego

Działalność wspomagająca edukację. Edukacja i 
integracja środowiska Karaimów, a także 
popularyzacja wiedzy o Karaimach poprzez: 
A/ realizację zadań publicznych
1. „Wirtualna mapa miejsc związanych z 
obecnością Karaimów w Warszawie przed I 
wojną światową jako środek integracji 
społeczności Karaimów”, sfinansowanego na 
podstawie umowy nr 183/1/2020 z Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 
Narodowym Instytucie Wolności w ramach 
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
Konkurs FIO 2014–2020 
2. „Karaimskie warsztaty edukacyjno-
integracyjne na Litwie”, sfinansowanego zgodnie 
z umową nr 3-8/WMNiE/2020 przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. 
3. "Modernizacja istniejącej witryny 
internetowej www.fundacja.karaimi.eu"  -  
sfinansowanego zgodnie z umową nr 3-
10/WMNiE/2020 przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
B/ Wykłady i webinaria edukacyjne dotyczące 
dziedzictwa karaimskiego
C/ Ufundowanie nagród na konkurs dla dzieci i 
młodzieży pod nazwą „Skąd mój ród? Skąd moje 
korzenie?".

85.60.Z 0,00 zł
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2 648,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 106 859,28 zł

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) 135 760,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 112 333,57 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 18 300,00 zł

d) przychody finansowe 126,48 zł

e) pozostałe przychody 5 000,10 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21 125,69 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Wyrobów i Usług nr 68.20.Z. Przedmiotem prowadzonej działalności 
gospodarczej jest wynajem lokalu mieszkalnego w Warszawie przy ul. Kruczej 46, który 
stanowi własność Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Lokal został zakupiony od osoby 
prywatnej w roku 2016 i jest wynajmowany od roku 2017 na cele mieszkaniowe. Działalności 
gospodarczej w innych zakresach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Fundacja nie 
prowadzi.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

106 859,28 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
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2.4. Z innych źródeł 5 126,58 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 081,84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 5 186,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 147 197,42 zł 0,00 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

107 251,73 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

27 235,54 zł

0,00 zł

10 889,69 zł

1 820,46 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 825,69 zł

0,00 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)

18 300,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

0 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)

0,00 etatów

8 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej -8 935,54 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

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

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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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)

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 53 463,76 zł

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

53 463,76 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 

0,00 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)

2 514,29 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)  

4 482,97 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 53 463,76 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 53 463,76 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

5 000,00 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)

Kwota w poz. 11 dotyczy wynagrodzenia jednostkowego 
wypłaconego po wykonaniu dzieła (serwis 
mapy.karaimi.eu) na podstawie umowy realizowanej przez 
ok. 6 miesięcy.

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)

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

12 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

1 Wirtualna mapa miejsc 
związanych z obecnością
Karaimów w Warszawie 
przed I wojną światową jako 
środek integracji 
społeczności
Karaimów

Celem zadania była integracja 
społeczności Karaimów 
wewnątrz grupy i na zewnątrz 
ze społecznością obywateli 
Rzeczpospolitej. Zadanie to 
zrealizowano poprzez 
wykłady/spotkania 
informacyjno-integracyjne, 
szkolenia poszerzające wiedzę o 
społeczności Karaimów m.in. w 
oparciu o stworzoną w ramach 
zadania wirtualną historyczną 
mapę obecności Karaimów w 
Warszawie przed I wojną 
światową dostępną od adresem 
mapy.karaimi.eu

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

68 870,00 zł

2 Karaimskie warsztaty 
edukacyjno-integracyjne na 
Litwie

Poszerzenie wiedzy wszystkich 
pokoleń Karaimów nt. własnego 
dziedzictwa narodowego, 
obyczajów i obrzędowości, a 
także integrację Karaimów 
zamieszkujących w Polsce i na 
Litwie oraz w innych krajach. 
Nawiązanie kontaktów między 
Karaimami z różnych ośrodków 
w Polsce i na Litwie jest 
istotnym elementem 
podtrzymania i rozwoju kultury 
karaimskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem wagi 
kontaktów w środowisku 
młodzieżowym w małolicznej 
społeczności.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

34 000,00 zł

3 Modernizacja istniejącej 
witryny internetowej 
www.fundacja.karaimi.eu

Rozbudowa istniejącej witryny 
internetowej 
www.fundacja.karaimi.eu o trzy 
moduły: 1/dodanie podstrony 
„sprawozdania”, w której, 
zgodnie z wymogami 
formalnymi, umieszczane są 
sprawozdania finansowe 
Fundacji, 2/stworzenie modułu 
usprawniającego 
przekazywanie darowizn; 
3/dodanie funkcji „osi czasu” 
zawierającej chronologicznie 
listowane pozycje takie jak 
„wydarzenia” oraz „projekty”.

Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

6 000,00 zł
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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

Adam Dubiński Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-08-09

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-09 15


