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1. O FORUM 
 

Forum Darczyńców w Polsce zrzesza niezależne instytucje grantodawcze: fundacje, stowarzyszenia, 

fundusze lokalne prowadzące programy społecznego zaangażowania, wspierające działania 

i inicjatywy obywatelskie prowadzone na rzecz dobra publicznego.  

 

Celem Forum Darczyńców jest doskonalenie umiejętności grantodawczych i upowszechnianie 

dobrych praktyk przyznawania dotacji. Forum podejmuje inicjatywy służące budowaniu społecznej 

wiarygodności instytucji grantodawczych i tworzeniu przyjaznych warunków prowadzenia przez nie 

działalności. Reprezentuje interesy darczyńców prywatnych wobec administracji publicznej i władz 

ustawodawczych. Pracuje na rzecz rozwoju zinstytucjonalizowanych form filantropii w Polsce 

i w Europie.  

 

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

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

stowarzyszenie. 31.12.2016 r. Forum Darczyńców liczyło 25 członków, do których należały: 

 

Członkowie zwykli: 

 

1. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga  

2. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

3. Fundacja BGŻ BNP Paribas 

4. Fundacja im. Stefana Batorego 

5. Fundacja LOTTO Milion Marzeń  

6. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

7. Fundacja Orange 

8. Fundacja POLSAT 

9. Fundacja Przyjaciółka 

10. Fundacja TVN „nie jesteś sam” 

11. Fundacja Wspomagania Wsi 

12. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

13. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

14. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

Członkowie wspierający: 

 

15. Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

16. Fundacja „Dbam o Zdrowie” 

17. Fundacja dla Polski 

18. Fundacja Dorastaj z Nami 

19. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

20. Fundacja Ernst & Young 

21. Fundacja PKO Banku Polskiego 

22. Fundacja PwC 

23. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

24. Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika 

25. Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny 

 

Z dniem 17.08.2016 r. rezygnację z członkostwa w Forum Darczyńców złożyła Fundacja PZU. 
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2. WŁADZE 

Zgodnie z § 12 art. 4 Statutu Forum Darczyńców, który nakazuje zwołanie co roku w terminie do  

30 czerwca Walnego Zebrania Członków, 23.06.2016 r. w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej przy ul. Zielnej 37 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków, w 

którym uczestniczyło 13 przedstawicieli 12 członków zwykłych oraz 6 przedstawicieli 5 członków 

wspierających. 

 

Ponadto 01.12.2016 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w 

Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców, w którym udział 

wzięło 10 przedstawicieli członków zwykłych oraz 5 przedstawicieli członków wspierających. 

 

Do 25.07.2016 r. Zarząd Forum Darczyńców pracował w następującym składzie:  

 Ewa Krupa (reprezentująca Fundację Orange) – Przewodnicząca Zarządu,  

 Joanna Luberadzka-Gruca (reprezentująca Fundację Przyjaciółka) – Członkini Zarządu, 

 Bartosz Mielecki (reprezentujący Fundację LOTTO Milion Marzeń) – Członek Zarządu, 

 Cornelius Ochmann (reprezentujący Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej) – Członek 

Zarządu, 

 Agnieszka Sawczuk (reprezentująca Fundację dla Polski) – Członkini Zarządu. 

 

Z dniem 25.07.2016 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożył Bartosz Mielecki. Zgodnie z § 14 

ust. 8 Statutu Forum Darczyńców, na posiedzeniu w dniu 05.09.2016 r. Zarząd dokonał wyboru 

nowego członka, którym został Norbert Konarzewski reprezentujący Fundację Bankową im. Leopolda 

Kronenberga. Jego kadencja wygaśnie w 2017 r. wraz z momentem wybrania przez Walne Zebranie 

Członków nowego składu Zarządu Forum Darczyńców. 

 

Do 31.05.2016 r. w Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców pracowały następujące osoby:  

 Izabela Rakuć-Kochaniak (Fundacja PZU) – Przewodnicząca Komisji, 

 Tomasz Bruski (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) – Członek Komisji, 

 Agnieszka Palka (Fundacja Ernst & Young) – Członkini Komisji,  

 Maria Zaguła-Holzer (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży) – Członkini Komisji. 

 

W dniu 31.05.2016 r. Izabela Rakuć-Kochaniak zrezygnowała z członkostwa w Komisji Rewizyjnej w 

związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezeski Zarządu Fundacji PZU. Tego samego dnia 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali ze swojego grona nową Przewodniczącą, którą została 

Agnieszka Palka. 

 

23.06.2016 r. w związku z wygaśnięciem dwuletniej kadencji Komisji Rewizyjnej Zwyczajne Walne 

Zebranie Członków wybrało jej nowy skład: 

 Tomasz Bruski (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) – Przewodniczący 

Komisji, 

 Norbert Konarzewski (Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga) – Członek Komisji, 

 Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja im. Stefana Batorego) – Członkini Komisji, 

 Joanna Lisowska (Fundacja TVN "nie jesteś sam") – Członkini Komisji, 

 Agnieszka Palka (Fundacja Ernst & Young) – Członkini Komisji. 

 

Z dniem 05.09.2016 r. Norbert Konarzewski zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, by 

móc kandydować na Członka Zarządu w procedurze wyboru uzupełniającego. W dniu 23.09.2016 r. 
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na miejsce Norberta Konarzewskiego, zgodnie z § 13 ust. 9 Statutu Forum Darczyńców, Komisja 

Rewizyjna wybrała nowego członka, którym został Tomasz Perkowski reprezentujący Fundację na 

rzecz Nauki Polskiej. 

 

3. FINANSE 

Na przychody Forum Darczyńców w 2016 r. w wysokości 495 550,32 zł złożyły się: składki 

członkowskie od 24 członków Forum (208 500,00 zł), przychody z zysku bilansowego z roku 

poprzedniego (231 189,89 zł), przychody z odpłatnej działalności statutowej (16 929,50 zł) i dotacje 

(38 930,93 zł). Na dotacje złożyły się: 27 070,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pt. 

„Działamy dla zmiany”, stypendia na udział przedstawiciela zespołu Forum Darczyńców w spotkaniu 

sieci DAFNE  w Amsterdamie (1272,93 zł) i w europejskim spotkaniu fundacji korporacyjnych we 

Francji (1183,41 zł) oraz refundacje (4 344,00 zł DAFNE – organizacja spotkania sieci i 5060,59 zł 

Fundacja dla Polski – współorganizacja seminarium).  

 

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

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

zwykłego oraz 6 500 zł dla członka wspierającego. 2 członów Forum zdecydowało się dobrowolnie 

wesprzeć budżet stowarzyszenia poprzez wyższe składki, były to: Fundacja Orange (dodatkowa 

składka: 5000,00 zł) i Fundacja BGŻ BNP Paribas (dodatkowa składka: 2500,00 zł). Utrzymano w 

mocy uchwałę z 19.10.2004 r. zwalniającą dwóch członków wspierających: Nidzicki Fundusz Lokalny 

i Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z opłaty składki członkowskiej w Forum. 

 

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU 

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

działania na lata 2016-2018 oraz o Program działania Forum Darczyńców i budżet na rok 2016 

uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dnia 03.12.2015 r. Zgodnie z tymi 

dokumentami Forum zorganizowało swoją działalność wokół następujących celów: 

1. tworzenie, utrzymanie i rozwój warunków prawnych sprzyjających prowadzeniu 

działalności filantropijnej w Polsce, 

2. wspieranie rozwoju istniejących i powstawania nowych instytucji filantropijnych, w 

tym w szczególności członków Forum Darczyńców, upowszechnianie wiedzy na 

temat różnych form i sposobów prowadzenia działalności filantropijnej w Polsce i za 

granicą, 

3. gromadzenie informacji i przyczynianie się do rozwoju wiedzy na temat działalności 

filantropijnej w Polsce, 

4. zachęcanie firm, instytucji, organizacji i osób indywidualnych do angażowania się w 

działalność filantropijną, 

5. tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji filantropijnych. 

Działania Forum w 2016 roku realizowane były w trzech domenach priorytetowych: edukacja, 

prawo, promocja (pkt. 4.1 – 4.3):  

 

4.1. Edukacja 
 

4.1.1. Działania skierowane wyłącznie do członków Forum Darczyńców 
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4.1.1.1. Spotkanie tematyczne nt. wsparcia instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych 

 

Spotkanie odbyło się 19.02.2016 r. Zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją im. S. Batorego 

i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Ich przedstawiciele podzielili się doświadczeniami swoich 

organizacji w zakresie okołoprojektowego wspierania grantobiorców. Dyskusja na spotkaniu 

dotyczyła niestandardowych rodzajów wsparcia udzielanych grantobiorcom i partnerom fundacji: 

szkoleń, kursów, coachingu, sieciowania.  

 

4.1.1.2. Grupa Robocza ds. finansów w organizacjach 

 

W 2016 r. Forum zorganizowało 3 spotkania Grupy Roboczej ds. finansów w organizacjach, do której 

należą osoby zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem finansami w poszczególnych 

organizacjach członkowskich Forum: 

 17.05.2016 r. – temat wiodący: omówienie wzoru sprawozdania finansowego dla organizacji 

pozarządowych, zaproponowanego Ministerstwu Finansów przez Forum Darczyńców 

i Stowarzyszenie Klon/Jawor w ramach konsultacji zmian w ustawie o rachunkowości, 

 23.09.2016 r. – temat wiodący: dyskusja nt. Jednolitego Pliku Kontrolnego, preproporcji w 

podatku VAT i zmianach w prawie mających wejść w życie z początkiem roku 2017, 

 25.11.2016 r. – temat wiodący: wymiana informacji nt. zmian w prawie mających wejść w 

życie z początkiem roku 2017. 

W Grupie Roboczej ds. finansów w organizacjach w 2016 roku pracowało 20 osób. Dla członków tej 

grupy spotkania są unikalną okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji z kolegami z innych 

podobnych organizacji. 

 

4.1.1.3. Spotkania śniadaniowe członków Forum Darczyńców 

 

Członkowie Forum wzięli udział w czterech spotkaniach roboczych, mających na celu bieżącą 

wymianę informacji, opinii i pomysłów (26.01., 08.04., 28.09. i 14.12.2016 r.). Tematyka spotkań 

śniadaniowych w 2016 r. objęła w szczególności:  

 wymianę  pomysłów na konferencję Forum planowaną na rok 2016, 

 omówienie potencjalnych zagadnień na współorganizowane przez Forum Darczyńców 

Pierwsze Europejskie Spotkanie Fundacji Korporacyjnych 5-6.12.2016 r. w INSEAD we 

Francji, 

 dyskusję nt. nowej formuły Konkursu Liderzy Filantropii. 

 

4.1.1.4. Badanie doświadczeń członków Forum Darczyńców w mierzeniu efektów działań 

społecznych 

 

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację STOCZNIA w okresie maj – październik 2016 r. w 

ramach projektu Działamy dla zmiany dofinansowanego ze środków Programu FIO. Miało na celu 

dokonanie przeglądu praktyk ewaluacyjnych stosowanych przez organizacje zrzeszone w Forum, 

wyłonienie dobrych praktyk w tym zakresie, identyfikację obszarów do rozwoju oraz zbadanie 

potrzeb członków w związku z planowanym cyklem warsztatów nt. mierzenia efektów działań 

społecznych (patrz: pkt 4.1.1.6). Poza członkami Forum w części ankietowej badania udział wzięły 

organizacje pełniące funkcję operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przebadanych 

zostało łącznie 48 programów organizacji. 03.11.2016 r. odbyło się spotkanie mające na celu 

prezentację wyników badania i wymianę opinii pomiędzy członkami Forum a badaczem. Raport 
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podsumowujący pt. „Ocena efektów w programach członków Forum Darczyńców” został przekazany 

badanym organizacjom w grudniu 2016 r.  

 

4.1.1.5. Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie mierzenia efektów 

działań społecznych 

 

W ramach projektu Działamy dla zmiany dofinansowanego ze środków Programu FIO Forum 

Darczyńców rozpoczęło cykl wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń, dobrych 

praktyk i podzielenie się opiniami w obszarze mierzenia efektów działań społecznych pomiędzy 

członkami Forum. Odbyły się dwa spotkania: 

 24.10.2016 r. – wizyta studyjna w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży nt. ewaluacji 

programu „Równać Szanse” (17 uczestników), 

 15.11.2016 r. – wizyta studyjna w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

(organizacji pełniącej funkcję operatora Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) nt. 

ewaluacji Programu Rozwoju Bibliotek (15 uczestników). 

W obu spotkaniach uczestniczyli pracownicy organizacji członkowskich Forum oraz operatorów 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wizyty będą kontynuowane w 2017 r. 

 

4.1.1.6. Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych 

 

09.12.2016 r. Forum Darczyńców zorganizowało pierwszy (z cyklu trzech) jednodniowy warsztat nt. 

mierzenia efektów działań społecznych dla pracowników organizacji członkowskich. W spotkaniu 

udział wzięli również przedstawiciele organizacji pełniących funkcję operatorów Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Łącznie 27 osób. Było to kolejne działanie w ramach projektu 

Działamy dla zmiany dofinansowanego ze środków Programu FIO, mające wesprzeć organizacje w 

prowadzeniu ewaluacji i badania wpływu. Rozpoczęty cykl warsztatów ma na celu wypracowanie 

terminologii i standardów w zakresie mierzenia efektów działań, a także katalogu wskaźników w 

wybranych obszarach tematycznych i narzędzia wspomagającego mierzenie. Kolejne dwa spotkania 

warsztatowe odbędą się w I połowie 2017 r. 

 

4.1.1.7. Otwarte dla Członków Zebrania Zarządu 

 

W 2016 roku odbyło się 6 spotkań Zarządu. Forum Darczyńców przyjęło zasadę, że zebrania Zarządu 

są otwarte dla wszystkich członków Forum. Podczas spotkań dyskutowane są kwestie istotne z 

punktu widzenia członków Stowarzyszenia, np. zmiany legislacyjne dotyczące środowiska 

grantodawców, różnorodne aspekty działalności grantodawczej, realizowane przez Forum projekty, 

a także plany i organizacja bieżącej działalności Stowarzyszenia. Protokoły ze wszystkich zebrań 

zostały rozesłane do członków Forum. 

 

4.1.1.8. Walne Zebranie Członków 

 

23.06.2016 r. w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie odbyło się 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w Polsce, które m.in.: 

 zatwierdziło sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców za rok 2015, 

 udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców, 

 powołało członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. 
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Ponadto 01.12.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjęło Program 

działania Forum Darczyńców i budżet na rok 2017. 

 

 

4.1.2. Działania skierowane do członków Forum Darczyńców oraz odbiorców 

spoza Forum 

 

4.1.2.1. Badanie potrzeb informacyjnych społeczności lokalnych nt. organizacji pozarządowych 

 

W okresie maj – listopad 2016 r. Forum Darczyńców przeprowadziło badanie potrzeb informacyjnych 

społeczności lokalnych. Przedstawiciele trzech badanych jednostek terytorialnych (Białegostoku, 

Jarocina i Chełmży) zostali zapytani m.in., jakie informacje o organizacjach pozarządowych ich 

interesują, jakimi kanałami przekazywane, a także co wpływa na poziom zaufania do organizacji i 

chęci angażowania się w działania społeczne. Badanie zostało przeprowadzone przez Tomasza 

Schimanka w ramach projektu Działamy dla zmiany dofinansowanego ze środków Programu FIO. 

Raport pt. Co interesuje Polaków w działalności organizacji pozarządowych? Raport Forum 

Darczyńców z badania opinii społeczności lokalnych zostanie przekazany członkom Forum oraz 

zamieszczony na jego stronie internetowej w I kwartale 2017 r. 

 

4.1.2.2. Szkolenia w ramach odpłatnej działalności statutowej Forum Darczyńców 

 

W 2016 r. Forum Darczyńców zainaugurowało serię szkoleń odpłatnych adresowanych do fundacji 

korporacyjnych. Szkolenia prowadzone były w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Członkowie Forum Darczyńców mogli uczestniczyć w tych szkoleniach bezpłatnie lub – w zależności 

od statusu członkostwa i liczby uczestników w danej organizacji – z 75% zniżką. 

 

Zorganizowano trzy szkolenia: 

 Jak bardziej strategicznie zarządzać fundacją korporacyjną? (24.05.2016 r.), 

 Jak efektywnie wydać pieniądze fundacji korporacyjnej, czyli jak zaprojektować dobry 

konkurs grantowy? (18.10.2016 r.), 

 Payroll deductions – jak zaplanować i wdrożyć program odpisów od pensji w firmie? 

(23.11.2016 r.).  

 

Łącznie wzięło w nich udział 54 uczestników, w tym 16 osób z grona członków Forum Darczyńców. 

Dzięki szkoleniom Forum wspiera merytorycznie fundacje korporacyjne, ale również umacnia swoją 

markę i buduje relacje z organizacjami spoza swojego grona (wśród uczestników byli 

przedstawiciele 16 fundacji korporacyjnych spoza Forum). Działań tych nie zakładano w Programie 

działania Forum Darczyńców na rok 2016, decyzja o zorganizowaniu ich w ramach działalności 

odpłatnej wynikła w rekomendacji Walnego Zebrania Członków.   

 

 

4.2. Działalność rzecznicza 
 

4.2.1. Zakończona sukcesem kampania rzecznicza na rzecz zmiany wzoru 

sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych 
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Największym sukcesem rzeczniczym Forum Darczyńców w 2016 r. było doprowadzenie do 

pozytywnych zmian dotyczących sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Dzięki działaniom 

Forum Darczyńców i Stowarzyszenia Klon/Jawor do ustawy o rachunkowości dodano załącznik nr 6 z 

nowym wzorem sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych. Wzór odpowiada 

specyfice organizacji pozarządowych i umożliwia przejrzyste przedstawienie danych finansowych w 

podziale na działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność odpłatną pożytku publicznego 

i pozostałą działalność statutową. Nowy załącznik będzie obowiązywał od 2018 r. (do sprawozdań za 

2017 r.). 

 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor Forum Darczyńców zainicjowało te zmiany – 

przygotowało propozycję zmian legislacyjnych i dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem Finansów, 

Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Radą Działalności Pożytku Publicznego 

doprowadziło do tego, że w grudniu 2016 r. zmiany zostały przyjęte przez Parlament. 

 

Było to możliwe dzięki serii konsekwentnych działań prowadzonych przez zespół i członków Forum 

Darczyńców obejmujących m.in.: 

 koordynowanie współpracy ekspertów ds. finansów związanych z organizacjami 

członkowskimi Forum Darczyńców. Eksperci spotykali się w ramach Grupy Roboczej ds. 

finansów w organizacjach i opracowali propozycję nowego wzoru sprawozdania finansowego 

17.05.2016 r., 

 opracowanie i złożenie do Ministra Finansów propozycji zmian związanych ze wzorem 

sprawozdania finansowego - 10.05.2016 r., 

 dwa spotkania z przedstawicielami Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  - 18.04.2016 r. i 18.05.2016 r., 

 przedstawienie propozycji zmian na forum zespołu ds. społecznych Rady Działalności 

Pożytku Publicznego - 18.08.2016 r. 

 

4.2.2. Aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych projektu ustawy o 

Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO) 

 

Projekt ustawy o NCRSO jest najważniejszą zmianą w prawie dotyczącym trzeciego sektora od czasu 

przyjęcia w 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Forum Darczyńców 

brało aktywny udział w konsultacjach społecznych mu poświęconych. Zgłosiło zarówno swoje 

stanowisko (opinię do projektu), jak i brało udział w spotkaniach na ten temat z Wojciechem 

Kaczmarczykiem - dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, a także uczestniczyło w opracowaniu stanowiska grupy organizacji pozarządowych 

współpracujących w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego III sektor 

dla Polski (partnerstwo nr 28 Monitorowanie systemu prawnego dotyczącego aktywności 

obywatelskiej oraz działania na rzecz jego uproszczenia i dostosowania do potrzeb obywateli). 

 

Forum Darczyńców w swoim stanowisku i wypowiedziach zwracało uwagę na to, że problemy 

wymienione w uzasadnieniu do projektu ustawy mogą być rozwiązane na gruncie obowiązujących 

przepisów w drodze tworzenia dobrych praktyk lub nieznacznych modyfikacji prawa. Nie jest 

potrzebne ani uzasadnione tworzenie nowej instytucji o tak szerokich kompetencjach. Przyjęcie 

projektu może prowadzić do obniżenia jakości zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe ze środków publicznych oraz wydatkowania tych środków nieefektywnie i 

nieprzejrzyście. 
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4.2.3. Monitorowanie innych zmian instytucjonalnych i prawnych, udział w 

konsultacjach społecznych oraz informowanie o nich członków Forum 

Darczyńców 

 

Forum Darczyńców obserwowało proces legislacyjny i konsultacji społecznych następujących aktów 

prawnych: 

 

 Nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nowelizacja ta 

wprowadziła możliwość zlecania przez Senat organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą). 

 Kolejnej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

sprawozdawczości organizacji o statusie OPP oraz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku 

Publicznego (wprowadzono możliwość złagodzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej konsekwencji nieopublikowania na stronach Ministerstwa przez organizację o 

statusie OPP sprawozdań w wymaganym terminie). 

 Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku 

Publicznego (projekt wprowadza dwie zmiany - Rada będzie się spotykać nie rzadziej niż raz 

na kwartał, a informacja o naborze członków nie będzie musiała być opublikowana w 

ogólnopolskim dzienniku). 

 Nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach (projekt wprowadza uprzywilejowanie 

zgromadzeń cyklicznych i ogranicza prawo do kontrmanifestacji). 

 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu 

prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. 

 

Forum brało udział w konsultacjach publicznych wzorów ofert realizacji zadania publicznego, 

wzorów umów o realizację zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania zadania 

publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (we współpracy z Ogólnopolską 

Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Schumana). Jedną z proponowanych przez Forum 

zmian, która znalazła się w ww. projekcie, jest dopuszczenie zapisu w umowie o realizację zadania 

publicznego, który pozwala organizacji (bez wymaganej zgody zleceniodawcy) na przesuwanie 

kosztów pomiędzy pozycjami/kategoriami kosztorysu w taki sposób, aby kwota kosztów możliwych 

do przesunięcia była liczona procentowo od całkowitej kwoty dotacji. 

 

Forum Darczyńców z uwagą śledziło również proces zmian personalnych i strukturalnych w 

Kancelarii Premiera Rady Ministrów – zmiany na stanowisku Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa 

Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz powstanie Departamentu ds. Społeczeństwa 

Obywatelskiego. Forum interesowało się również pracami powstałego w 2016. r. zespołu ds. 

programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi 

(składającego się z 19 urzędników i jednego przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego). 

 

4.2.4. Kontynuacja rozważań w gronie członków Forum Darczyńców o dobrym 

prawie dla fundacji oraz o mechanizmie 1% 
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W 2016 r. Forum Darczyńców wróciło do ważnego tematu, jakim jest otoczenie prawne fundacji. 

Celem spotkań była wspólna ocena obecnej ustawy o fundacjach i zastanowienie się, jakie zmiany w 

prawie są potrzebne. W gronie członków Forum omówiono wybrane aspekty prawa fundacyjnego pod 

kątem tego, jakie rozwiązania prawne sprzyjają rozwojowi fundacji, a jakie go hamują. 

Rozmawiano również o mechanizmie 1% i statusie organizacji pożytku publicznego (18.11.2016). 

Ustalenia ze spotkań zostaną wykorzystane w przyszłych działaniach rzeczniczych Forum. 

 

Pierwsze spotkanie (27.04.2016) dotyczyło przypomnienia rozwiązań prawnych zawartych w 

projekcie nowelizacji ustawy o fundacjach, podjętej w 2006 roku z inicjatywy rządu Prawa i 

Sprawiedliwości. Drugie (14.10.2016) – kwestii nadzoru nad fundacjami.  

 

Spotkania odbyły się w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego III 

sektor dla Polski (partnerstwo nr 28 Monitorowanie systemu prawnego dotyczącego aktywności 

obywatelskiej oraz działania na rzecz jego uproszczenia i dostosowania do potrzeb obywateli). 

 

4.2.5. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami 

 

Forum Darczyńców jest członkiem grupy organizacji pozarządowych działającej na rzecz dobrego 

prawa dla organizacji pozarządowych (Partnerstwo nr 28 – Dobre prawo dla organizacji 

pozarządowych w ramach wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora 

Obywatelskiego). Julia Kluczyńska z zespołu Forum została wybrana do Krajowego Panelu Ekspertów 

Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego. Ponadto Forum wzięło udział w 

pracach innych partnerstw, w tym: partnerstwa nr 29 - Rozwiązania sprzyjające niezależności i 

samowystarczalności organizacji pozarządowych: pozabudżetowe źródła finansowania i reformy 

dotychczasowych sposobów finansowania budżetowego, partnerstwa nr 31 - Działania na rzecz 

rozwoju współpracy z biznesem, w tym w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 

partnerstwo nr 26 - Przejrzystość organizacji pozarządowych. 

 

Forum Darczyńców wzięło udział w naborze uzupełniającym do Rady Działalności Pożytku 

Publicznego V kadencji. Działania te zakończyły się sukcesem - Zofia Sapijaszka reprezentująca 

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości została wybrana do Rady.  

 

Forum Darczyńców dołączyło do grupy prawie 200 organizacji pozarządowych, które we wspólnym 

stanowisku apelowały do Prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji ustawy prawo o 

zgromadzeniach. Organizacje podkreślały, że w trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano 

głos organizacji obywatelskich, odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie 

zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela. 

 

Forum nawiązało również kontakt się z Radą Mediów Narodowych i Krajową Radą Radiofonii i 

Telewizji w sprawie nierzetelnych materiałów informacyjnych w telewizji publicznej, 

przedstawiających organizacje pozarządowe w negatywnym świetle. W ślad za tym Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji zwróciła się do Telewizji z wnioskiem o wyjaśnienia. 

 

4.3. Działalność promocyjna 
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Mając na celu promocję filantropii instytucjonalnej, Forum Darczyńców zrealizowało szereg 

projektów w obszarze współpracy z mediami oraz współpracy eksperckiej. 

 

4.3.1. Współpraca z mediami 

 

Współpraca Forum Darczyńców z mediami w 2016 r. przybrała następujące formy: 

 

 W ramach współpracy w projekcie Rzeczpospolitej i Parkietu pt. Biznes odpowiedzialny w 

Polsce przedstawiciele Forum Darczyńców wzięli udział w debatach: 

o Jak firmy odpowiedzialne społecznie mogą wpłynąć na warunki w biznesie, na rynek 

pracy i swoje najbliższe otoczenie (02.03.2016 r.) oraz  

o Wymagania Komisji Europejskiej w zakresie raportowania – obowiązek czy szansa 

dla odpowiedzialnych firm? (04.03.2016 r.). 

Rzeczpospolita i Parkiet opublikowały również opracowany przez Forum artykuł nt. fundacji 

korporacyjnych (21.03.2016 r.). 

 Przedstawiciele Forum Darczyńców uczestniczyli: 

o w dwóch godzinnych audycjach radia TOK FM nt. mechanizmu 1% (03.02.2016 r.) 

oraz filantropii w Polsce (16.03.2016 r.),  

o w audycji Polskiego Radia 24 nt. filantropii i fundraisingu (26.05.2016 r.). 

 Ukazały się także: 

o artykuł w stałej kolumnie Filantropia w 2016 w 16. wydaniu Odpowiedzialny biznes - 

Kompendium CSR (dodatek do Rzeczpospolitej, 24.06.2016 r.), 

o artykuł nt. projektu Działamy dla zmiany dofinansowanego ze środków Programu FIO 

na portalu ngo.pl (22.08.2016 r.). 

 

4.3.2. Współpraca ekspercka 

 

W 2016 r. Forum Darczyńców prowadziło współpracę ekspercką z rozmaitymi podmiotami. W tym 

obszarze Magdalena Pękacka wzięła udział w następujących działaniach: 

 wygłosiła wykład w Collegium Civitas pt. Społeczne zaangażowanie firm. Perspektywa Forum 

Darczyńców (21.02.2016 r.), 

 wystąpiła na konferencji Zaangażowanie społeczne firm: kontekst, strategia, efekty 

(17.03.2016 r.), 

 wzięła udział w Wielkanocnym spotkaniu fundacji korporacyjnych zorganizowanym przez 

Fundację ORLEN Dar Serca, gdzie zaprezentowała wypracowane w projekcie Forum 

Darczyńców standardy fundacji korporacyjnych i poprowadziła dyskusję (22.03.2016 r.), 

 przygotowała i poprowadziła 4-godzinne zajęcia dla studentów studiów podyplomowych 

dotyczących CSR na Akademii Leona Koźmińskiego nt. fundacji korporacyjnych (21.05.2016 

r.), 

 uczestniczyła w dyskusji panelowej na V Kongresie Pozyskiwania Funduszy pt. Dokąd 

zmierza 1% podatku? zorganizowanym przez INSPRO (19.10.2016 r.), 

 zaprezentowała działania rzecznicze Forum Darczyńców i zasady ich prowadzenia na 

zajęciach dla studentów ścieżki specjalizacyjnej Organizacje pozarządowe w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (08.11.2016 r.). 
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Ponadto Forum Darczyńców wraz z Fundacją dla Polski zorganizowało seminarium eksperckie 

Filantropia indywidualna w Polsce. Jak zachęcać darczyńców do inwestowania kapitału w działania 

społeczne? (25.10.2016 r.). 

 

4.4. Współpraca międzynarodowa 
 

4.4.1.  Spotkania sieci DAFNE 

 

Magdalena Pękacka wzięła udział w dwóch spotkaniach europejskiej sieci forów darczyńców DAFNE 

(Donors and Foundations Networks in Europe) w Vaduz, Liechtenstein - 20-22.01.2016 r. oraz w 

Amsterdamie, Holandia – 25.05.2016 r. 

W dniach 22-23.01.2016 r. w Warszawie na zaproszenie Forum Darczyńców odbyło się spotkanie 

europejskiej sieci Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE), której Forum Darczyńców 

jest członkiem. Dwudniowe obrady zostały zorganizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej. W spotkaniu wzięły udział 33 osoby: członkowie sieci, przedstawiciel Zarządu Forum 

Darczyńców, reprezentanci Europejskiego Centrum Fundacji i Centrum Fundacji w Stanach 

Zjednoczonych oraz Fundacji C.S. Motta, która wsparła finansowo rozwój sieci DAFNE. Sesje na 

spotkaniu poświęcone były m.in.: koordynacji i rozwojowi grup roboczych działających przy forach 

darczyńców, zbieraniu i wymianie danych o fundacjach, międzynarodowym regulacjom dotyczącym 

przeciwdziałania terroryzmowi i ich wpływowi na legislację dotyczącą fundacji, rozwojowi sieci 

DAFNE i wymianie pomysłów na działania pomiędzy członkami. W trakcie jednej z sesji poświęconej 

mierzeniu efektywności działań doświadczeniami podzieliła się Fundacja Orange. Spotkanie zostało 

sfinansowane z budżetu DAFNE, przy wsparciu środków Forum Darczyńców. 

 

 

4.4.2. Współorganizacja Europejskiego Forum Fundacji Korporacyjnych 

 

Forum Darczyńców, jako członek sieci DAFNE, współorganizowało Pierwsze Europejskie Forum 

Fundacji Korporacyjnych, które odbyło się 5-6.12.2016 r. w szkole biznesu INSEAD w  Fontainebleau 

pod Paryżem. Magdalena Pękacka brała udział w  pracach komitetu programowego 

przygotowującego spotkanie i moderowała sesją tematyczną dla fundacji działających w obszarze 

edukacji i nowych technologii. Spotkanie było pierwszym na skalę europejską unikatowym 

wydarzeniem dającym przedstawicielom fundacji korporacyjnych okazję do poznania swoich 

praktyk, wymiany doświadczeń, inspiracji oraz networkingu. Uczestniczyło w nim 80 przedstawicieli 

fundacji założonych przez firmy z kilkunastu krajów Europy. Z Polski obecne były: Fundacja Orange, 

Fundacja ING Dzieciom, Fundacja Adamed i Forum Darczyńców. W trakcie spotkania Forum 

promowało podręcznik Standardy działania fundacji korporacyjnych, który powstał również w wersji 

angielskiej w wersji angielskiej. 
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5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Sprawozdanie finansowe 

Forum Darczyńców w Polsce 

sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 

 

 

 

 

    

 

 

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

rachunkowości z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zmianami), 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

Elementy sprawozdania: 

I. Informacje ogólne 

II. Bilans 

III. Rachunek Zysków i Strat 

IV. Informacje uzupełniające do bilansu 

V. Noty objaśniające do bilansu i rachunku zysków i strat 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.  Informacje o organizacji 

Nazwa jednostki: Forum Darczyńców w Polsce 

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

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

Przedmiot działalności: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

PKD 2007: 9499Z 

Forma prawna: Związek Stowarzyszeń 

Rejestr sądowy i numer: Rejestr prowadzi SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W 

WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SADOWEGO,  

Nazwa rejestru: REJESTR STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI 

SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH 

PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. PODMIOT NIEWPISANY 

DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW 

Numer KRS: 0000217821 

Data rejestracji w KRS: 22-09-2004 

NIP: 5252324762 

REGON: 140001985 

 

2. Czas trwania działalności jednostki: 

Zgodnie ze statutem czas trwania Forum jest nieograniczony. 

 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 obejmujący 12 

kolejnych miesięcy. Okresem porównawczym jest okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.   

 

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z 

wyszczególnieniem wybranych uproszczeń: 

 

 a/ Forum rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników 

aktywów i pasywów. Jednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne dokonywanie odpisów 

aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na zobowiązania, których 

wysokość lub termin wymagalności nie są znane, 

 

b/ Forum dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie 

wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, 

 

c/ Forum ustala w rachunku zysków i strat wynik finansowy netto w sposób dotychczasowy, tj. jako 

różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, która po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może 

być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego, 

 

d/ Forum ustala nowy wzór sprawozdania finansowego, składającego się z bilansu, rachunku zysków 

i strat, zgodny z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości, 
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e/ Forum nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowemu badaniu 

sprawozdania finansowego, nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz nie sporządza 

zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 

5. Założenie kontynuacji działalności: 

Sprawozdanie finansowe Forum zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

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

2016. Zarząd Forum nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i 

okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez 

organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub 

przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

 

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 

1. Przez aktywa finansowe rozumie się: aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane 

przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub 

prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.  

Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej. 

2.  Należności i roszczenia wykazano w kwocie wymaganej zapłaty. 

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

zapłaty. 

4. Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o 

umorzenie. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ich ekonomicznego użytkowania. Celem 

ustalenia stawek, Forum posiłkuje się stawkami określonymi w załączniku do ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po 

przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są 

metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100% w miesiącu przyjęcia 

środka trwałego do używania. 

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

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

obrotowym, rozpoznawane metodą kasową, tj. w momencie faktycznego wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy organizacji. 

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

świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, 

a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 

pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty 

o charakterze administracyjnym. Pozostałe koszty uznawane są w okresie, którego dotyczą. 

8. Forum nie stosuje zasady ostrożnej wyceny. 
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II.       BILANS  

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. 

    

 
jednostka obliczeniowa: PLN PLN 

Wyszczególnienie 

Stan na 

31-12-2015 31-12-2016 

AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAŁE, w tym: 0,00 0,00 

I. Środki trwałe 0,00 0,00 

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

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

B AKTYWA OBROTOWE, w tym: 278 482,35 303 689,98 

I. Zapasy  0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 30 100,12 84 450,53 

III. Inwestycje krótkoterminowe 247 350,63 218 207,85 

1. Środki pieniężne 247 350,63 218 207,85 

2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1 031,60 1 031,60 

Aktywa razem 278 482,35 303 689,98 

PASYWA 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym: 231 189,89 209 334,17 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

III. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wartość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 231 189,89 209 334,17 

1. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość 
dodatnia) 231 189,89 209 334,17 

2. 
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość 
ujemna) 0,00 0,00 

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA, w tym: 47 292,46 94 355,81 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

III. Inne zobowiązania 17 192,34 10 885,28 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  30 100,12 83 470,53 

Pasywa razem 278 482,35 303 689,98 
 
 
 
 
.................................................................................... 
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................................................................................................................         
Przewodnicząca Zarządu               Członek Zarządu                  Członek Zarządu               Członek Zarządu             Członek Zarządu 
Ewa Krupa                                   Joanna Luberadzka-Gruca     Norbert Konarzewski        Cornelius Ochmann         Agnieszka Sawczuk                  
 
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) 
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III.       RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. 

    
 

jednostka obliczeniowa: PLN PLN 

Wyszczególnienie 

Za okres 

od 01-01-2015  
do 31-12-2015 

od 01-01-2016  
do 31-12-2016 

A. 
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i 
zrównanej z nimi, w tym: 679 087,58 495 550,32 

I. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość 
dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 0,00 0,00 

II. Składki brutto określone statutem 208 000,00 208 500,00 

III. 
Inne przychody z działalności nieodpłatnej 
statutowej 471 087,58 270 120,82 

IV. Inne przychody z odpłatnej działalności statutowej 0,00 16 929,50 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 447 520,06 286 000,19 

I. Amortyzacja 0,00 148,98 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 148,98 

2.  Koszty działalności administracyjnej 0,00 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 5 349,71 4 023,56 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 5 349,71 4 023,56 

2.  Koszty działalności administracyjnej 0,00 0,00 

III. 
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 210 995,65 198 230,13 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 201 340,54 187 595,24 

2.  Koszty działalności administracyjnej 9 655,11 10 634,89 

IV. Pozostałe koszty 231 174,70 83 597,52 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 229 076,47 81 060,63 

2.  Koszty działalności administracyjnej 2 098,23 2 536,89 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 32,91 8,49 

I. Aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00 

II. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

III. Przychody finansowe 32,91 8,49 

IV. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 410,54 160,45 

I. Aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00 

II. Pozostałe koszty operacyjne 0,03 0,00 

III. Koszty finansowe 410,51 160,45 

IV. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

E. Podatek dochodowy 0,00 64,00 

G 

Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla 
jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a 
pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym: 231 189,89 209 334,17 

I. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość 
dodatnia) 231 189,89 209 334,17 

II. 
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość 
ujemna) 0,00 0,00 

 
 
 
.................................................................................... 
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
Przewodnicząca Zarządu              Członek Zarządu                 Członek Zarządu               Członek Zarządu             Członek Zarządu 
Ewa Krupa                                  Joanna Luberadzka-Gruca    Norbert Konarzewski            Cornelius Ochmann         Agnieszka Sawczuk                  
 
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) 
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IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

 

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 

wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania 

dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie: 

 

a/ Forum Darczyńców w Polsce w roku 2012 wystawiło weksel in blanco jako zabezpieczenie na 

poczet realizacji umowy o dofinansowanie Projektu  pt.: Podwyższenie jakości realizacji zadań 

publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce, nr umowy  UDA-POKL.05.04.02-00-C49/11, 

zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Minister Pracy i Polityki Społecznej ma prawo 

wypełnić weksel in blanco do czasu całkowitego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu, tj. 

nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i deklaracji 

wydatków od Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i 

Polityki Społecznej do wysokości sumy zadłużenia aktualnej w dacie wypełnienia weksla wraz z 

wszelkimi należnościami ubocznymi (w tym odsetkami ustawowymi oraz poniesionymi kosztami).  

Weksel został zwrócony Forum Darczyńców w Polsce w dniu 22 marca 2016. 

 

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 

spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii: 

 

Zdarzenia nie miały miejsca. 

 

3. O udziałach własnych: 

 

Zdarzenie nie dotyczy Forum. 
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V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 

NOTA 1 - do poz. A.I.  Aktywów 
  

Zmiany środków trwałych (wg grup 
rodzajowych) 

  

 
Urządzenia 

 
techniczne 

 
i maszyny 

  

 
Kwota w zł i gr 

a)  wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 20 552,20 

b)  zwiększenia (z tytułu) 148,98 

      - nabycie nowych 148,98 

c)  zmniejszenia (z tytułu) 295,24 

      - likwidacja 295,24 

d)  wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 20 405,94 

  
e)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 20 552,20 

f)  amortyzacja za okres (z tytułu) 148,98 

      - planowe odpisy amortyzacyjne 148,98 

g)  zmniejszenia za okres (z tytułu) 295,24 

      - likwidacja 295,24 

h)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 20 405,94 

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

 

 
 

 
 

NOTA 2 - do poz. A.II.  Aktywów 
 

  
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych  

(wg grup rodzajowych) 
Inne wartości 

niematerialne i 
prawne 

 
 

Kwota w zł i gr 
a)  wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu 

391,42 

b)  zwiększenia (z tytułu) 0,00 

    - zakup 0,00 

   - przeniesienia 0,00 

c)  zmniejszenia-likwidacja 0,00 

d)  wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

391,42 

e)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

391,42 

f)  zwiększenie z tytułu (z tytułu) 0,00 
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     - planowe odpisy amortyzacyjne 0,00 

     - przeniesienia 0,00 

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

     - przeniesienia 0,00 

     - likwidacja 0,00 

h)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

391,42 

i)  wartość netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

0,00 

  

 

NOTA 3 - do poz. B. II.  Aktywów 
  

   
Należności krótkoterminowe 

  

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

a) Rozrachunki z Grantodawcami: 
  

1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej - FIO 

0,00 62 775,00 

2. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 20 695,53 20 695,53 

b) Rozrachunki z Partnerami projektów: 
  

1. Donors and Foundations Networks in Europe 
(DAFNE) 

4 344,00 0,00 

2. Fundacja dla Polski 5 060,59 0,00 

c) Rozrachunki z odbiorcami 0,00 980,00 

1. Fundacja Tesco Dzieciom 0,00 490,00 

2. Nutricia Polska Sp. Z o.o. 0,00 490,00 

Należności krótkoterminowe 30 100,12 84 450,53 

 

 

NOTA 4 - do poz. B. III.  Aktywów 
  

   
Inwestycje krótkoterminowe 

  

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w 
tym   

w kasie 0,00 0,00 

Bieżące rachunki bankowe 247 350,63 218 207,85 

Rachunek lokat bankowych 0,00 0,00 

Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne w drodze 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe, razem 247 350,63 218 207,85 

 

 

Banki prowadzące bieżące rachunki bankowe oraz lokaty: 
 - Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
 
NOTA 5 - do poz. B.IV.  Aktywów   

 
   

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

 
 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 
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Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

a)  czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
w tym: 

1 031,60 1 031,60 

     - wydatki programowe FWPN - bez środków 
finansowych 

1 031,60 1 031,60 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe, razem 

1 031,60 1 031,60 

 
 

 
 

 

NOTA 6 - do poz. B. III.  Pasywów 

   
Inne zobowiązania 

  

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

Z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 
jednostek o okresie wymagalności: 

822,99 0,00 

    - do 12 miesięcy 822,99 0,00 

Inne (wg rodzaju) 16 369,35 10 885,28 

   - z tytułu podatków, ceł 3 031,00 1 732,00 

   - z tytułu ubezpieczeń społecznych 13 051,09 9 088,28 

   - pozostałe rozrachunki z pracownikami 0,00 65,00 

   - z Grantodawcami -Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej - POKL 

287,26 0,00 

Inne zobowiązania, razem 17 192,34 10 885,28 

 
 

NOTA 7 - do poz. B.IV.  Pasywów 
  

   
Rozliczenia międzyokresowe 

  

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 
  

a) dotacje przyznane niewypłacone: 20 695,53 83 470,53 

 -umowa z Fundacją Współpracy Polsko-
Niemieckiej 

20 695,53 20 695,53 

 -umowa z Ministerstwem Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej - FIO 

0,00 62 775,00 

b) dotacje wypłacone nie rozliczone: 0,00 0,00 

-umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej  0,00 0,00 

c) zwroty kosztów wg Not księgowych: 9 404,59 0,00 

- Donors and Foundations Networks in Europe 
(DAFNE) 

4 344,00 0,00 

- Fundacja dla Polski 5 060,59 0,00 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów,  
razem 

30 100,12 83 470,53 

 

NOTA 8 - do poz. A do Rachunku Zysków i Strat 

 
  

 Przychody podstawowej działalności 
operacyjnej i zrównane z nimi   

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

a) Składki brutto określone statutem 208 000,00 208 500,00 

b) Inne przychody z działalności nieodpłatnej 
statutowej: 

471 087,58 270 120,82 

- dotacje, subwencje, granty i darowizny 200 027,30 38 930,93 
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- przychody z zysku bilansowego z roku 
poprzedniego 

271 060,28 231 189,89 

c) Przychody z odpłatnej działalności 
statutowej 

0,00 16 929,50 

Przychody podstawowej działalności 
operacyjnej i zrównane z nimi , razem 

679 087,58 495 550,32 

 

 

1.   Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 9 500,00 

2.   Fundacja Wspomagania Wsi 9 500,00 

3.   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 9 500,00 

4.   Fundacja im. Stefana Batorego 9 500,00 

5.   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 9 500,00 

6.   Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 6 500,00 

7.   Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 9 500,00 

8.   Fundacja PKO Banku Polskiego 6 500,00 

9.   Fundacja dla Polski 6 500,00 

10. Fundacja Przyjaciółka 9 500,00 

11. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 9 500,00 

12. Ernst & Young Fundacja 6 500,00 

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

14. Fundacja BGŻ 12 000,00 

15. Fundacja Orange 14 500,00 

16. Fundacja PwC 6 500,00 

17. Fundacja POLSAT 9 500,00 

18. Fundacja PZU 9 500,00 

19. Fundacja TVN „nie jesteś sam” 9 500,00 

20. Fundacja BOŚ 6 500,00 

21. Fundacja Dbam o Zdrowie 6 500,00 

22. Fundacja LOTTO Milion Marzeń 9 500,00 

23. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 6 500,00 

24. Fundacja Dorastaj z Nami 6 500,00 

  208 500,00 
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Nazwa Darczyńcy, 
Grantodawcy lub 
Nazwa działania 

Wpływy roku 
2016: 

dotacje, 
darowizny, 

granty, 
składki 

Dotacje, 
darowizny, 

składki 
otrzymane z 
poprzednich 

lat, nie 
wydatkowane 

do  
31.12.2015 

Wydatkowane 
środki na 
realizację 
programów 

Pozostało do 
wydatkowania 

na lata 
następne 

Przychód 
roku 2016 

Koszt roku 
2016 

Składki FORUM 208 500,00 231 189,89 241 626,74 198 063,15 241 626,74 241 626,74 

Koszty Ogólne: 
wynagrodzenia, 
pochodne od 
wynagrodzeń, koszty 
biura 

    225 123,63       

Spotkania, seminaria, 
warsztaty dla 
członków FD 

    5 932,35       

Współpraca z 
międzynarodową 
siecią darczyńców 

    10 570,76       

Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej - 
FIO 

27 070,00 0,00 27 070,00 0,00 27 070,00 27 070,00 

Odpłatna działalność 
statutowa 

16 929,50 0,00 17 303,45 0,00 16 929,50 17 303,45 

Szkolenie "Jak 
bardziej strategicznie 
zarządzać 
organizacją…” 

5 022,50   5 396,45       

Szkolenie: "Jak 
efektywnie wydać 
pieniądze fundacji 
korporacyjnej..."  

6 615,00   6 615,00       

Szkolenie "Payroll 
deductions w fundacji 
koropracyjnej..." 

5 292,00   5 292,00       

Podsumowanie 252 499,50 231 189,89 286 000,19 198 063,15 285 626,24 286 000,19 

 

 

 

 

NOTA 9 - do poz. B. do Rachunku Zysków i Strat 
 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (struktura rodzajowa) 

   

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

Koszty realizacji zadań statutowych 435 766,72 272 828,41 

 Amortyzacja  0,00 148,98 

 Zużycie materiałów i energii  5 349,71 4 023,56 

 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia  

201 340,54 187 595,24 

 Pozostałe koszty   229 076,47 81 060,63 
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Koszty administracyjne 11 753,34 13 171,78 

 Amortyzacja  0,00 0,00 

 Zużycie materiałów i energii  0,00 0,00 

 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia  

9 655,11 10 634,89 

 Pozostałe koszty  2 098,23 2 536,89 

   
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, 
razem  

447 520,06 286 000,19 

 

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

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

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

Pozostałe przychody 
   

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

a) Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

b) Przychody finansowe 32,91 8,49 

- odsetki bankowe zrealizowane 32,91 8,49 

c) Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

Pozostałe przychody i zyski, razem 32,91 8,49 

 

 
NOTA 11 - do poz. D. do Rachunku Zysków i Strat  

   
Pozostałe koszty i straty  

  

 
31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

Pozostałe koszty operacyjne 0,03 0,00 

a) zaokrąglenia na deklaracji DRA 0,03 0,00 

Koszty finansowe 410,51 160,45 

a) ujemne różnice kursowe 409,90 160,26 

b) odsetki od nieterminowych płatności dla 
kontrahentów 

0,61 0,19 

Pozostałe koszty i straty, razem 410,54 160,45 

 

Organizacja nie prowadziła w 2016 r.  żadnych spraw sądowych. 

 
Warszawa, dnia 30 marca 2016r. 
 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
Przewodnicząca Zarządu              Członek Zarządu                  Członek Zarządu               Członek Zarządu             Członek Zarządu 
Ewa Krupa                                   Joanna Luberadzka-Gruca    Norbert Konarzewski           Cornelius Ochmann         Agnieszka Sawczuk                  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) 

 
 
 

 

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


