
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica NARBUTTA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-536 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-848-07-12

Nr faksu 22-646-65-11 E-mail a.gleb@karta.org.pl Strona www www.karta.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00621038800000 6. Numer KRS 0000119146

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

Zbigniew Gluza prezes Zarządu TAK

Agnieszka Gleb członkini Zarządu TAK

Aleksandra Janiszewska członkini Zarządu TAK

Artur Jóźwik członek Zarządu, 
dyrektor

TAK

Joanna Łuba członkini Zarządu TAK

Alicja Wancerz-Gluza członkini zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA OŚRODKA KARTA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wywoływanie, gromadzenie, przechowywanie, 
opracowywanie i upowszechnianie źródeł, danych, świadectw 
historycznych i literackich:
a) związanych z historią XX wieku;
b) dotyczących losów jednostek, środowisk, społeczności i społeczeństw, 
szczególnie    w systemach totalitarnych;
c) niosących wiedzę o człowieku współczesnym;
d) służących szerzeniu i umacnianiu tolerancji i demokracji;
e) służących upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich;
f) wspomagających naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz rozwój 
wspólnot, społeczności lokalnych i mniejszości narodowych;
g) służących ochronie pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz niosących 
pomoc ofiarom totalitaryzmów i ich rodzinom;
h) służących integracji europejskiej oraz rozwojowi kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
a) tworzenie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów 
tekstowych, ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i muzealnych 
stanowiących społeczny zasób archiwalny;
b) opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji drukiem oraz z 
wykorzystaniem wszelkich innych nośników;
c) prowadzenie prac badawczo-syntetyzujących;
d) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych;
e) tworzenie wystaw oraz organizowanie ekspozycji stałych i czasowych;
f) organizowanie konkursów, lekcji, warsztatów, seminariów, konferencji 
oraz akcji opiniotwórczych;
g) współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi 
prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;
h) współpracę ze środkami masowego przekazu dla rozpropagowania 
podjętych działań.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dariusz Stola przewodniczący Rady TAK

Barbara Engelking członkini Rady TAK

Andrzej Friszke członek Rady TAK

Jerzy Kochanowski członek Rady TAK

Jan Marcin Kula członek Rady TAK

Waldemar Maj członek Rady TAK

Andrzej Paczkowski członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWALNA
I. ARCHIWA DOKUMENTOWE
Zbiory archiwalne zajmują 1500 metrów bieżących półek. W 2017 roku zasób Archiwum powiększył się 
o 46 dzienników i wspomnienia z całego XX wieku oraz 18 kolekcji osobistych, środowiskowych i 
tematycznych. Prace archiwalne polegały na opracowaniu nowych oraz posiadanych, ale nie 
zarchiwizowanych jeszcze kolekcji, na wprowadzeniu do Biblioteki Cyfrowej kolejnych rekordów 
zdigitalizowanych zbiorów, przygotowaniu trzech prezentacji multimedialnych oraz prowadzeniu 
programu rozwoju wolontariatu w Ośrodku KARTA. Prace dotyczyły głównie kolekcji: prof. Hanny 
Świdy-Ziemby, Michała Römera, Wiktora Woroszylskiego, prof. Zdzisława Najdera, Ewy z Tarasiewiczów 
Stępniakowej, Komitetu Helsińskiego i Stowarzyszenia Archiwum Solidarności, wspomnień z Archiwum 
Opozycji oraz kolekcji "Niemiecki obóz zagłady w Sobiborze". 
Przygotowano i udostępniono kolejne rekordy oraz prezentacje w Bibliotece Cyfrowej na stronie 
www.dlibra.karta.org.pl. Pracowano nad rozwojem wolontariatu w Archiwum Ośrodka KARTA, 
prowadzono ogólnodostępną czytelnię naukową otwartą od poniedziałku do środku w godzinach 9-17. 
Inwentarze i katalogi kolekcji dostępne są na stronach internetowych Ośrodka.
II. ARCHIWUM FOTOGRAFII
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Archiwum Fotografii Fundacji Ośrodka KARTA gromadzi, zabezpiecza, opracowuje, digitalizuje i 
upowszechnia fotografie z drugiej połowy XIX i całego XX wieku. Jego zbiory tworzy obecnie ok. 300 000
 zdjęć w postaci odbitek, negatywów i plików cyfrowych. Zdigitalizowane i opracowane fotografie są 
udostępniane na stronie internetowej Archiwum foto.karta.org.pl. Obecnie można przeglądać na niej 
ok. 110 000 rekordów. W 2017 roku zdigitalizowano, opracowano i upowszechniono fotografie w 
ramach projektu „Fotoreportaż jako materiał naukowy”, kontynuowano prace nad kolekcjami 
przekazanymi do archiwum, przygotowano dwujęzyczną wystawę: „Imperatyw. Fotografie z lat 80. ze 
zbiorów Ośrodka KARTA”.  Dodatkowo opracowaliśmy i udostępniliśmy materiały z dwóch filmów 
dokumentalnych Macieja Drygasa "Głos nadziei: i "Stan nieważkości".
III. ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ 
Program „Historia Mówiona” koncentruje się obecnie na pozyskiwaniu nowych oraz opracowaniu i 
upowszechnianiu pozyskanych źródeł.  Obecnie w Archiwum Historii Mówionej jest ponad 5,5 tys. 
nagrań dźwiękowych i ponad 100 nagrań wideo. Wszystkie pozyskane i opracowane relacje są 
dostępne w siedzibie Ośrodka KARTA i w Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią.  W 2017 
roku nagrano 41 nowych relacji w ramach projektów " Polskie archiwa prywatne i społeczne w Wielkiej 
Brytanii", "Polskie archiwa prywatne i społeczne w Argentynie" i "Fotoreportaż jako materiał naukowy". 
Opracowano 240 nagrań, 170 poddano transkrypcji. Efekty prac są widoczne w bazie archiwalnej 
Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org).
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA
W 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 25 września wpisał Bibliotekę 
Ośrodka KARTA na listę bibliotek naukowych. Biblioteka Naukowa OK obejmuje druki zwarte i 
czasopisma II obiegu wydawniczego z lat 1956-1989, plakaty, karty i znaczki pocztowe z podziemnej 
działalności poligraficznej, księgozbiory osób, które przekazały do OK swoje kolekcje osobiste oraz 
niskonakładowe książki dotyczące historii lokalnej (często bez ISBN) pozyskiwane przez OK w ramach 
projektów archiwistyki społecznej.
W 2017 roku kontynuowano prace badawcze (rozpoczęte w 2014 roku),  nad projektem w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zakładającym opracowanie i szerokie upowszechnienie 
czterech spuścizn, niedostępnych dotąd, a mających fundamentalne znaczenie dla polskiej tożsamości i 
świadomości zbiorowej: Michała Römera (1911–1945), Zbigniewa Lubienieckiego (z lat 1930–1966), 
Hanny Świdy-Ziemby (1940–2011) i Wiktora Woroszylskiego (1953–1995). 
Rozpoczęto także dwa kolejne programy badawcze w ramach NPRH: "Polacy na Wschodzie. 
Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii" oraz 
"Świadectwa XX wieku. Wielkie polskie spuścizny opisujące stulecie Europy Środkowo-Wschodniej - Jan 
Józef lipski i Stefan Kisielewski".
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ARCHIWISTYKI SPOŁECZNEJ
W 2017 roku Ośrodek kontynuował działania mające na celu pomoc w różnych obszarach działalności 
archiwom społecznym, tworzonym zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i jednostki samorządu 
terytorialnego. Realizowano następujące projekty: „Pamięć trzeciego sektora", „Archiwistyka społeczna 
– potencjał działań oddolnych w sferze historii i dziedzictwa”, "Nowoczesne i kreatywne archiwa 
społeczne - wspieranie i sieciowanie", "Otwarty System Archiwizacji - centrum udostępniania 
wirtualnych zbiorów archiwów społecznych" i "Pamięć emigracji. Działania na rzecz ocalenia, 
utrwalenia, upowszechnienia i promowania zasobów archiwalnych Polonii i Polaków żyjących poza 
granicami Polski". Zorganizowano II Kongres Archiwów Społecznych. Przedstawiciele OK wzięli udział w 
panelu "Archiwistyka społeczna - między archiwistyką państwową a prywatną" podczas VII 
Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano projekty: XX edycja konkursu „Historia Bliska”, 
"Warszawskie podwórko sprzed lat" - impreza lokalna w ramach akcji Otwarta Ząbkowska. Rozpoczęto 
projekty wieloletnie we współpracy z niemiecką Fundacją "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" 
dotyczące dokumentacji polskich robotników przymusowych w Niemczech oraz portalu edukacyjnego 
"Uczyć się z historii".
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
I. KWARTALNIK „Karta”
W 2017 roku ukazały się numery 90–93 kwartalnika „Karta”. Każdy z numerów ukazał się w nakładzie 8 
tysięcy egzemplarzy, z czego kilkaset egzemplarzy każdego numeru trafia do prenumeratorów, także w 
wersji cyfrowej. „Karta” w wersji elektronicznej dostępna jest w bibliotece cyfrowej www.ceeol.com i 
na portalu www.publio.pl.
II. KSIĄŻKI i inne publikacje
Ośrodek przygotował i wydał w 2017 roku następujące publikacje:
- Michael Wieck „Zagłada Königsbergu” w serii „Świadectwa. Niemcy XX w.”
- Polina Żerebcowa „Mrówka w słoiku. Dzienniki czeczeńskie 1994–2004” w serii „Świadectwa. XX w.” 
- Michał Römer, „Dzienniki. Tom 2. 1914–1915”, „Dzienniki. Tom 3. 1916–1919” w serii „Świadectwa. 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

600000

300

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

XX w.”
- Wiktor Woroszylski, „Dzienniki. Tom 1 1953–1982”, „Dzienniki. Tom 2. 1983–1987” w serii 
„Świadectwa. XX w.”
- „Czas ziemiaństwa” pod red. Anny Richter, poza seriami
- Zygmunt Klukowski „Zamojszczyzna” w serii „Świadectwa. XX w.” (kolejne wydanie)
- „Polacy w Wielkiej Brytanii. Historie mówione i wizualne” broszura pod red. Joanny Łuby.
- „Imperatyw. Fotografie lat 80. ze zbiorów Ośrodka KARTA” broszura pod red. Karoliny Andrzejewskiej-
Batko i Małgorzaty Pankowskiej
- „1956. Pozór rewolucji” e-book pod red. Marii Krawczyk
Zostały także przygotowane trzy wystawy związane z jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości:
- „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości” prezentowana w ośrodkach lokalnych Hrubieszowie, 
Szczuczynie, Jarosławiu i Mołodyczu. 
- „Odzyskanie niepodległości” przeznaczona dla polskich instytucji dyplomatycznych na świecie.
- „From Poland with Love”, we współpracy z Domem Spotkań z Historią, przy Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie, połączoną z prezentacją elektroniczną, zawierającej pełną Deklarację
Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych - portalem „Polska 1926. Portret zbiorowy II RP”

W 2017 roku Ośrodek KARTA zorganizował szereg akcji promocyjnych i wydarzeń artystycznych, z 
których najważniejszymi były:
- rocznica urodzin Wiktora Woroszylskiego (spotkanie w Domu Spotkań z Historią),
- wizyta Aleksandra Podrabinka w Polsce (we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych) - 
spotkania we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie wokół książki :Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni"
- akcja promocji czytelnictwa "Już niewielu pamięta" - spotkania w bibliotekach w Starachowicach, 
Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Łowiczu i Grudziądzu, prezentujące publikacje OK i nasz sposób 
pracy nad historią
- wernisaże przygotowanych przez OK wystaw.

W 2017 roku zrealizowano ponadto projekt infrastrukturalny polegający na utworzeniu w holu Ośrodka 
saloniku wystawienniczo-księgarskiego oraz wyposażeniu archiwów OK w nowy sprzęt komputerowy i 
szafy archiwalne. Rozpoczęto audyt bezpieczeństwa danych w Ośrodku, który ma zakończyć się w 2018 
roku opracowaniem i wdrożeniem standardów bezpieczeństwa modelowych dla archiwów 
społecznych.

Fundacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Izby Książki oraz 
europejskiej sieci EUSTORY.
Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie internetowej Ośrodka www.karta.org.pl
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność archiwów. 
Prowadzenie 
największego w Polsce 
archiwum społecznego. 
Gromadzenie, 
opracowywanie i 
udostępnianie 
materiałów 
archiwalnych o 
charakterze 
społecznym - 
dzienników, 
wspomnień, kolekcji 
osobistych, fotografii, 
muzealiów. Nagrywanie 
relacji biograficznych 
świadków historii XX 
wieku. Prowadzenie 
czytelni i biblioteki 
naukowej. Digitalizacja i 
udostępnianie 
materiałów 
archiwalnych w 
Bibliotece Cyfrowej 
Ośrodka KARTA. 
Prowadzenie baz do 
rejestracji materiałów 
archiwalnych, 
internetowych 
katalogów i inwentarzy 
zbiorów. Współpraca z 
Naczelną Dyrekcją 
Archiwów 
Państwowych w 
zakresie metodologii 
archiwistyki społecznej i 
współpracy archiwów 
społecznych z sektorem 
państwowym.

91.01.B

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,129,441.00 zł

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność 
wydawnicza. Publikacja 
książek historycznych: 
literatura faktu polska i 
zagraniczna (seria 
niemiecka i rosyjska), 
montaże tematyczne 
literatury faktu, albumy 
tekstowo-zdjęciowe. 
Prowadzenie projektów 
wydawniczo-
badawczych - 
przygotowanie 
naukowej edycji źródeł 
- kolekcji osobistych. 
Wydawanie 
kwartalnika 
historycznego "Karta" 
rekomendowanego do 
codziennej pracy 
nauczycieli historii i 
języka polskiego. 
Przygotowywanie 
publikacji 
internetowych, wystaw 
i prezentacji 
dotyczących historii XX 
wieku.

58.11.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,731,850.16 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,323,365.05 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3,967.30 zł

e) Pozostałe przychody 70,258.49 zł

138,208.42 zł

2,597,943.36 zł

42,270.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 413,302.31 zł

0.00 zł

163,833.56 zł

249,468.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,892,487.78 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 45,229.13 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Archiwa Ośrodka KARTA 45,229.13 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 45,229.13 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,778,421.78 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 215,296.76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -164,221.87 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,172,523.41 zł 45,229.13 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

2,516,553.40 zł 45,229.13 zł

2,487,586.92 zł 0.00 zł

0.00 zł

31,629.39 zł

18,693.43 zł

118,060.27 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

16,331.94 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

3,023.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

25.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

23.2 etatów

289.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

2.00 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

1.00 osób

1.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,499,650.61 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,389,585.66 zł

1,326,897.56 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

62,688.10 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,110,064.95 zł

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

2,499,650.61 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,130,977.83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,368,672.78 zł

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

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)

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

720.76 zł

26.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

6.00 osób

20.00 osób

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)

7.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

7.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje 
nieodpłatnie.

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

1 Warszawskie podwórko 
sprzed lat

Organizacja całodziennej 
imprezy prezentującej życie 
codzienne, gry i zabawy 
podwórkowe sprzed lat w 
ramach w ramach imprezy 
Otwarta Ząbkowska

Miasto Stołeczne Warszawa, 
Dzielnica Praga Północ

29,970.00 zł

2 Potrzeba dokumentowania. 
Fotografie z lat 80. ze 
zbiorów Ośrodka KARTA

przygotowanie wystawy 
fotograficznej

Miasto Stołeczne Warszawa 12,300.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10,243.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Polskie archiwa prywatne i 
społeczne w Argentynie

zebranie i opracowanie 
materiałów archiwalnych i 
nagranie relacji biograficznych 
Polonii w Argentynie we 
współpracy z Biblioteką Polską 
im. I.Domeyki w Buenos Aires

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

31,209.00 zł

2 Świadectwa XX. Wielkie 
polskie spuścizny opisujące 
stulecie Europy Środkowo-
Wschodniej - Jan Józef Lipski 
i Stefan Kisielewski

5-letni projekt badawczo-
archiwalno-edytorski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki)

169,780.00 zł

3 Polacy na Wschodzie. 
Opracowanie, udostępnienie 
i edycja krytyczna zbioru 
nagrań historii mówionej 
oraz fotografii

projekt badawczo-archiwalno-
edytorski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki)

266,020.00 zł

4 Odzyskanie Niepodległości - 
pakiet rocznicowy dla 
polskich organizacji za 
granicą

przygotowanie pakietu źródeł 
historycznych do wykorzystania 
przez polskie placówki 
dyplomatyczne przy obchodach 
rocznicy odzyskania 
niepodległości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 77,850.00 zł

5 Potrzeba dokumentowania. 
Fotografie z lat 80. ze 
zbiorów Ośrodka KARTA

przygotowanie wystawy 
fotograficznej

Muzeum Historii Polski 48,000.00 zł

6 Przygotowanie, druk i 
prezentacja wystawy "Rok 
1918. Odzyskanie 
Niepodległości" w trzech 
lokalnych środowiskach

przygotowanie wystawy Narodowe Centrum Kultury 57,000.00 zł

7 Fotoreportaż jako materiał 
naukowy.

projekt z zakresu 
upowszechniania nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

155,000.00 zł

8 Zwiększenie zasobów 
źródłowych Biblioteki 
Cyfrowej Ośrodka KARTA

projekt z zakresu 
upowszechniania nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

160,000.00 zł

9 Archiwum Historii Mówionej 
- opracowanie i 
upowszechnienie nagrań z 
kolekcji "Archiwum 
Wschodnie"

projekt z zakresu 
upowszechniania nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

140,000.00 zł

10 Digitalizacja, opracowanie 
oraz upowszechnienie 
nagrań dźwiękowych z 
kolekcji Macieja Drygasa

projekt z zakresu działalności 
upowszechniającej naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

55,000.00 zł

11 Świadectwa oporu - 
działania archiwalne nad 
zasobami Stowarzyszenia 
"Archiwum Solidarności" 
oraz Komitetu Helsińskiego

projekt archiwizacji i 
udostępnienia materiałów

Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych

74,835.00 zł

12 Indywidualne zapisy historii - 
działania archiwalne 
dotyczące opracowania, 
zabezpieczenia i 
udostępnienia zbiorów FOK 
(etap II)

prace archiwalne Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych

99,906.00 zł
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13 Opracowanie i 
upowszechnienie nagrań z 
kolekcji "Archiwum 
Wschodnie"

prace archiwalne Urząd ds Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

10,000.00 zł

14 Salonik wystawienniczo-
księgarski Ośrodka oraz  
zakup sprzętu do 
kontynuacji działań na rzecz 
dziedzictwa

zakup mebli i sprzętu 
komputerowego, wymiana 
oświetlenia w części 
wystawowo-księgarskiej 
Ośrodka

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

50,000.00 zł

15 Wydanie książki Poliny 
Żerebcowej "Mrówka w 
słoiku. Dzienniki czeczeńskie 
1994-2004"

wydanie książki Instytut Książki 23,600.00 zł

16 Pamięć trzeciego sektora projekt edukacyjny 
przygotowujący organizacje 
pozarządowe do 
profesjonalnego tworzenia 
archiwów własnej działalności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej - Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich

174,250.00 zł

17 Pamięć emigracji. Działania 
na rzecz ocalenia, 
utrwalenia, 
upowszechnienia i 
promowania zasobów 
archiwalnych Polonii i 
Polaków żyjących poza 
granicami Polski

działalnia dokumentacyjno 
edukacyjne w środowiskach 
polonijnych w Argentynie i 
Wielkiej Brytanii

Kancelaria Senatu 120,000.00 zł

18 Wydawanie kwartalnika 
historycznego "Karta" nr 82-
93

wydawanie czasopisma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

90,000.00 zł

19 Wydanie książki "Czas 
ziemiaństwa"

wydanie książki Instytut Książki 37,600.00 zł

20 Wydania książki Michaela 
Wiecka "Zagłada 
Koenigsbergu"

wydanie książki Instytut Książki 37,050.00 zł

21 Wydanie książki "Karpacki 
tygiel. Antologia rumuńskiej 
literatury faktu"

wydanie książki Instytut Książki 36,600.00 zł

22 Już niewielu pamięta. 
Historie lokalne w 
uniwersalnym pokazie 
literatury faktu.

cykl imprez promujących 
czytelnictwo i historię lokalną

Instytut Książki 95,000.00 zł

23 Polskie archiwa społeczne i 
prywatne w Wielkiej Brytanii 
(etap III)

projekt dokumentacyjny Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

25,000.00 zł

24 Konkurs HISTORIA BLISKA na 
rzecz edukacji medialnej i 
informacyjnej młodzieży w 
środowiskach lokalnych

konkurs historyczny dla 
młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej

Narodowy Instytut Audiowizualny 87,000.00 zł

25 Przygotowanie do druku, 
druk, promocja i kolportaż 
książki Andrieja Sannikowa 
„Białoruska ruletka”

Wydanie książki Instytut Książki 960.00 zł

26 Przygotowanie do druku, 
druk, promocja i kolportaż 
książki „Wstaje świt. 
Dzienniki młodych z 
pierwszych lat 
powojennych”

Wydanie książki Instytut Książki 960.00 zł

Druk: MPiPS 13



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Kwerenda we własnym zasobie archiwalnym i wybór 
materiałów do Kalendarza Niepodległości na rok 2018, 
przekazanie materiałów wraz z licencją na wykorzystanie.

Urząd ds Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

17,749.59 zł

2 Wykonanie prac na rzecz wystawy From Poland with Love Dom Spotkań z Historią 65,853.66 zł

3 Wykonanie prac na rzecz katalogu From Poland with Love Dom Spotkań z Historią 9,756.10 zł

4 Wykonanie prac na rzecz wystawy poświęconej prezydentowi 
USA W. Wilsonowi

Dom Spotkań z Historią 16,260.16 zł

5 Przygotowanie bloku w kwartalniku "Karta" dotyczącego 
stosunków polsko-amerykańskich na początku XX wieku i 
promującego cykl wydarzeń organizowanych przez DSH

Dom Spotkań z Historią 7,317.07 zł

6 Opracowanie koncepcji warsztatów dla uczestników Wizyty 
Studyjnej "Akcja inspiracja"

Narodowe Centrum Kultury 2,032.52 zł

7 Przygotowanie do druku podręcznika i e-booka "Trauma i 
duma"

przygotowanie do druku publikacji 8,455.28 zł

27 Przygotowanie do druku, 
druk, promocja i kolportaż 
książki Heinza Hegera 
„Mężczyźni z różowym 
trójkątem”

Wydanie książki Instytut Książki 1,200.00 zł

28 Wydanie książki „Salon” Wydanie książki Instytut Książki 960.00 zł

29 Wydanie książki Aleksandra 
Podrabinka „Dysydencji. 
Nieuleczalnie nieposłuszni”

Wydanie książki Instytut Książki 900.00 zł

30 Wybór, opracowanie, druk, 
promocja i kolportaż książki 
Stanisławy Sowińskiej 
„Gorzkie lata”

Wydanie książki Instytut Książki 3,000.00 zł

31 Świadectwa XX wieku. Cztery 
polskie spuścizny opisujące 
stulecie Europy Środkowo-
Wschodniej

Projekt badawczo-edytorski Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki)

454,600.00 zł

32 Wydanie wspomnień Hansa 
Massaquoi „Czarna owca. 
Losy czarnoskórego Niemca 
w III Rzeszy”

Wydanie książki Instytut Książki 960.00 zł

33 Przygotowanie do druku, 
druk, promocja i kolportaż 
książki Edwarda Herzbauma 
„Między światami”

Wydanie książki Instytut Książki 960.00 zł

34 Przygotowanie, druk, 
promocja i kolportaż 
publikacji „Rok 1945. Między 
wojną a podległością”

Wydanie książki Instytut Książki 960.00 zł
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Artur Jóźwik - dyrektor
Agnieszka Gleb - wicedyrektorka

15.06.2018
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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