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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005
wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50 poz. 529 z dnia 22 maja 2001)

1) nazwa fundacji:
Fundacja Ośrodka KARTA,
siedziba i adres:
ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
data rejestracji i numer księgi rejestrowej:
−

12.02.1990, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Rejestr Fundacji nr 347, jako Fundacja Archiwum
Wschodniego

−

4.10.1996, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, zmiana nazwy fundacji na Fundację Ośrodka KARTA
po włączeniu do Fundacji Archiwum Wschodniego Fundacji KARTA.

− 19.06.2002, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, KRS 0000119146
−

22.07.2004, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego

statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
006210388
dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko i adres zamieszkania)
stan na dzień 31 marca 2006
Zbigniew Gluza (Prezes), ul. Łagowska 4 m 79, 01-464 Warszawa
Agnieszka Knyt (członek Zarządu), ul. Dzwonkowa 1a/1, 02-290 Warszawa
Katarzyna Madoń-Mitzner (członek Zarządu), ul. Piotrusia 3, 05-800 Pruszków
Alicja Wancerz-Gluza (członek Zarządu), ul. Łagowska 4 m 79, 01-464 Warszawa
określenie celów statutowych fundacji:
Zgodnie z §6 Statutu Fundacji Ośrodka KARTA celem Fundacji jest wywoływanie,
gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i upowszechnianie źródeł, danych, świadectw
historycznych i literackich:
a) związanych z Polską 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;
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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
2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Zgodnie z §7 statutu Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
a) tworzenie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów tekstowych,
ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i muzealnych stanowiących zasób
archiwalny;
b) opracowywanie, 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.
Szczegółowy opis realizacji celów statutowych w roku 2005 w załączeniu.
opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych
nie było
3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) odpisy uchwał zarządu fundacji,
w załączeniu
5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;
PRZYCHODY FUNDACJI OŚRODKA KARTA W 2005 ROKU
A. dotacje uzyskane od sponsorów
w tym ze środków budżetowych
891 251,00
w tym ze środków samorządowych
190 000,00
w tym od krajowych organizacji pozarządowych
304 486,51
w tym ze źródeł zagranicznych
648 582,46
w tym z Unii Europejskiej
307 799,80
B. darowizny na działalność
C. sprzedaż wydawnictw (odpłatna działalność pożytku publicznego)
D. sprzedaż usług (odpłatna działalność pożytku publicznego)
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2 342 119,77

183 119,46
274 808,95
800 275,63

E. przychody finansowe
F. pozostałe przychody operacyjne
RAZEM

1 775,67
17 206,94
3 619 306,42

6) informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych fundacji
w tym działalność nieodpłatna pożytku publicznego
w tym działalność odpłatna pożytku publicznego
w tym pozostała działalność statutowa
b) administrację
d) pozostałe koszty
RAZEM

3 378 134,73
2 251 236,83
1 105 274,12
21 623,78
189 085,48
51 918,87
3 619 139,08

7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
stan zatrudnienia w Fundacji Ośrodka KARTA na 31 grudnia 2005
stanowisko

członkowie Zarządu
kierownicy
specjaliści
pracownicy
RAZEM

liczba osób

liczba etatów

5
5
19
11
40

5
4,5
18
8,5
36

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
łączna kwota wynagrodzeń w FOK
914 485,19 PLN
składki ZUS opłacane przez pracodawcę
206 342,14 PLN
nagrody, premie
0,00 PLN
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia,
łączne wynagrodzenie roczne członków zarządu FOK za 2005
238 037,20 PLN
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w 2005

844 130,65 PLN

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
Fundacja udziela pożyczek wyłącznie pracownikom w ramach Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Łączna suma takich pożyczek w roku 2005 wyniosła 24 500 PLN.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
 262 626,89 PLN na rachunkach FOK w BPH S.A. (stan na dzień 31.12.2005)
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g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
FOK nie nabywała akcji i obligacji.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie,
FOK nie nabywała nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł
FOK nie nabywała środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
wartość aktywów i pasywów FOK za rok 2005:
1 089 892,58
wartość zobowiązań FOK na 31.12.2005
717 117,63
8) dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
1. Zlecenia w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego
podmiot zlecający

Instytut im. Adama
Mickiewicza
Instytut im. Adama
Mickiewicza
Instytut Książki w
Krakowie
Miasto St. Warszawa
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

forma

zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie
zlecenie

Muzeum Historyczne zlecenie
M. St. Warszawy
Muzeum Historyczne zlecenie
M. St. Warszawy
Muzeum Historyczne zlecenie
M. St. Warszawy

opis zlecenia

przygotowanie publikacji „Dni Solidarności” w języku
niemieckim
przygotowanie publikacji „Dni Solidarności” w języku
ukraińskim
prace dokumentacyjne do wystawy „Fenomen
Solidarności”
udostępnienie i prezentacja materiałów do wystawy
„Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy: spotkania pod
komunizmem”
produkcja wystawy „Fenomen Solidarności”
zebranie dokumentacji źródłowej do interaktywnej
wystawy internetowej „Solidarność”
przygotowanie folderu do wystawy „Fenomen
Solidarności”
przygotowanie publikacji „Dni Solidarności” w języku
angielskim
przygotowanie publikacji „Dni Solidarności” w języku
niemieckim
przygotowanie publikacji „Dni Solidarności” w języku
hiszpańskim
druk publikacji „Dni Solidarności” w trzech wersjach
językowych
przygotowanie materiału do kwartalnika „Karta”
dokumentującego pomoc szwedzką dla Polski w latach
70. i 80.
przygotowanie i druk albumu „Rok 1920. Wojna Polski
z Rosją bolszewicką”
przygotowanie i druk broszury „Rok 1920. Wojna
Polski z Rosją bolszewicką”
przygotowanie i wydanie albumu „Solidarność 1980-81.
Karnawał z wyrokiem”
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wartość zlecenia w
PLN z VAT

14 000,00
38 000,00
14 306,70
18 200,00
8 295,90
26 150,00
1 464,00
8 962,60
18 422,00
16 067,40
28 548,00
6 600,00
162 388,00
87 360,00
147 940,00

Muzeum Historyczne zlecenie
M. St. Warszawy*

Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej,
Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
w Gdańsku
Urząd Dzielnicy
Włochy

zlecenie

zlecenie

prace dokumentacyjne, archiwistyczne, redakcyjne
projektowo-graficzne na rzecz albumu „Rok 1920.
Wojna Polski z Rosją bolszewicką” oraz wystawy
przygotowywanych na 85. rocznicę zwycięstwa pod
Warszawą
prace dokumentacyjne do wystawy „Dni Solidarności”

60 000,00

przygotowanie skróconej wersji wystawy „Dni
Solidarności”

12 175,60

10 779,99

2. Dotacje w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
podmiot zlecający

forma

Instytut Pamięci
Narodowej

dotacja

Kancelaria
Prezydenta RP
Miasto St. Warszawa

dotacja

Minister Edukacji i
Nauki

dotacja

Ministerstwo Kultury
(Biblioteka
Narodowa)**
Ministerstwo
Kultury*
Ministerstwo
Kultury, Instytut
Książki**
Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji

dotacja

dotacja

dotacja
dotacja
dotacja

Ministerstwo Nauki i dotacja
Informatyzacji
Ministerstwo Polityki dotacja
Społecznej, Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
Ministerstwo Spraw dotacja
Zagranicznych

opis zlecenia

wartość zlecenia w
PLN

Indeks Represjonowanych – dokumentacja, weryfikacja
i udostępnianie danych o obywatelach polskich
represjonowanych przez organa państwowe ZSRR w
okresie 1939-59 (kontynuacja) oraz zadanie
wyodrębnione: dokumentacja i weryfikacja danych o
ofiarach konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. XX
wieku (uruchomienie)
wystawa „Europa XX wieku: oblicza totalitaryzmu”

285 000,00

przygotowanie multimedialnej ekspozycji „Europa XX
wieku: oblicza totalitaryzmu” oraz jej prezentacja w
ramach tegorocznej jesiennej i zimowej oferty
kulturalnej
Indeks Represjonowanych – dokumentacja, weryfikacja
i udostępnianie danych o obywatelach polskich
represjonowanych przez organa państwowe ZSRR w
okresie 1939-59 (kontynuacja)
wydawanie kwartalnika historycznego „Karta”

180 000,00

5 000,00

50 000,00

45 000,00

wzmocnienie zaplecza komputerowego archiwów
społecznych
dofinansowanie wydania „Przewodnika po zbiorach
Archiwum Opozycji”

35 574,12

1. zakup oprogramowania na potrzeby zaplecza
informatycznego Ośrodka KARTA,
2. rozwój i utrzymanie baz danych „Indeksu
Represjonowanych”,
3. interwencje archiwalne Ośrodka KARTA
4. rozwój ogólnopolskiego społecznego Archiwum
Historii Mówionej,
5. opracowanie kolekcji Jacka Kuronia,
6. utrzymanie i rozwój baz danych o zbiorach
archiwalnych Ośrodka KARTA
publikacja „Katalog zbiorów archiwalnych Archiwum
Opozycji w wersji elektronicznej
stała ekspozycja „Europa XX wieku: oblicza
totalitaryzmu” w Domu Spotkań z Historią w
Warszawie

62 550,00

przygotowanie multimedialnej objazdowej wystawy
„Europa XX wieku: oblicza totalitaryzmu”

5

1 545,00

14 700,00
128 456,00

285 000,00

Urząd ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych

dotacja

Urząd ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Urząd ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
Województwo
Mazowieckie

dotacja

upowszechnianie najnowszych dokonań
dokumentacyjnych „Indeksu Represjonowanych” na
temat obywateli polskich prześladowanych przez ZSRR
w latach 1939-1957 – konferencja prasowa
zorganizowana w 60. rocznicę pierwszej fali masowych
deportacji sowieckich
opracowanie i wydanie drukiem wspomnień Stanisława
Bohdanowicza zatytułowanych „Ochotnik”

6 000,00

5 000,00

dotacja

Zwycięstwo pod Warszawą – blok tematyczny
3 000,00
dotyczący wojny polsko-bolszewickiej 1920 w
kwartalniku historycznym „Karta”
dotacja
prezentacja życia codziennego w okupowanej
10 000,00
Warszawie na stałej wystawie multimedialnej „Europa
XX wieku: oblicza totalitaryzmu”
* Początek realizacji zadania miała miejsce w roku 2004. Wpisana kwota dotyczy środków przeznaczonych na rok
2005.
** Koniec realizacji zadania nastąpi w 2006 roku. Wpisana kwota dotyczy środków przeznaczonych na rok 2005.

We wszystkich zleceniach i dotacjach koszty równały się przychodom.
Wynik finansowy zadań = 0
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja składa deklaracje: CIT 2, PIT 4, VAT 7.
Należności Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia 2005 wynosiły
102 792,00 zł.
10) informacja o przeprowadzonych kontrolach:
W dniach 25-29 lipca 2005 w Fundacji Ośrodka KARTA przeprowadzona została kontrola w
zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Organem kontrolującym był Dział Kontroli
Podatkowej przy Naczelniku Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów. Kontroli podlegała
dokumentacja sprzedaży w okresie sierpień 2004 – luty 2005. Kontrola nie wykazała
zasadniczych nieprawidłowości w dokumentacji.
Fundacja Ośrodka KARTA nie podlega obowiązkowi badania bilansu zgodnie z Ustawą o
rachunkowości.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Fundacja nie podlega badaniu
bilansu za rok 2005.
Warszawa, dnia 31 marca 2006
Zarząd Fundacji Ośrodka KARTA
Prezes Fundacji
Zbigniew Gluza
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Agnieszka Knyt

Katarzyna Madoń-Mitzner

Alicja Wancerz-Gluza
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