
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-06-22

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
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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)                       

10. Sposób realizacji celów statutowych
(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. 
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

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

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWALNA

I. ARCHIWA DOKUMENTOWE
Zbiory archiwalne zajmują 1500 metrów bieżących półek. W 2016 roku zasób Archiwum powiększył się 
o 3000 nowych numerów czasopism i 700 egzemplarzy książek ukazujących się w drugim obiegu 
wydawniczym, 53 dzienniki i wspomnienia z całego XX wieku oraz 27 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, Wspomnień z zasobu Archiwum Opozycji, 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

„Dzienniki pisane po polsku w XX wieku”, Janusza Bohdanowicza,  Czasopism II obiegu wydawanych w 
latach 1976-90 i wspomnień z Archiwum Wschodniego. 
Przygotowano i udostępniono kolejne rekordy oraz prezentacje w Bibliotece Cyfrowej na stronie 
www.dlibra.karta.org.pl. W 2016 roku ze zbiorów skorzystało ponad 200 000 osób. Pracowano nad 
rozwojem wolontariatu w Archiwum Ośrodka KARTA, prowadzono ogólnodostępną czytelnię naukową 
otwartą od poniedziałku do środku w godzinach 9-17. W 2016 roku z czytelni skorzystało prawie 300 
osób. Inwentarze i katalogi kolekcji dostępne są na stronach internetowych Ośrodka.

II. ARCHIWUM FOTOGRAFII
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. 100 000 rekordów. W 2016 roku   przebudowano stronę internetową foto.karta.org.pl, 
zdigitalizowano, opracowano i upowszechniono fotografię w ramach projektu „Fotoreportaż jako 
materiał naukowy”, kontynuowano prace nad kolekcją fotograficzną białoruskiego Stowarzyszenia 
„Dyjariusz”, przygotowano dwujęzyczną wystawę: „Chłopi, rolnicy, włościanie. Fotografie Jerzego 
Konrada Maciejewskiego”, przygotowano wystawę „Comunidad polaca en el Chaco” (Polska 
społeczność w Chaco). 

III. ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ 
Program „Historia Mówiona” koncentruje się obecnie na opracowaniu i upowszechnianiu pozyskanych 
źródeł.  Obecnie w Archiwum Historii Mówionej jest ponad 5 tys. nagrań dźwiękowych i ponad 100 
nagrań wideo. Wszystkie pozyskane i opracowane relacje są dostępne w Czytelni Multimedialnej Domu 
Spotkań z Historią. Informacje o nagraniach są też dostępne na portalu www.audiohistoria.pl. W 2016 
roku, ze względu na brak dedykowanych środków finansowych prace ograniczono wyłącznie do 
udostępniania zgromadzonych zasobów.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA
W 2016 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). 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ARCHIWISTYKI SPOŁECZNEJ
W 2016 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: „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce" 
(projekt rozpoczęty w 2014),  „Archiwa społeczne w Polsce – stan obecny i perspektywy” oraz 
„Archiwistyka społeczna – potencjał działań oddolnych w sferze historii i dziedzictwa”, Archiwa 
polskiego biznesu. (w ramach porozumienia z Akademią Leona Koźmińskiego),  „Polskie archiwa 
społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii” oraz „Kulinarne archiwalia. Tradycyjne przepisy mieszkańców 
Mikołowa i okolic” (we współpracy z Biblioteką w Mikołowie).

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano projekty: XIX edycja konkursu „Historia Bliska”, 
Spacery ulicami romantyków – śladami powstańczej mokotowskiej jednostki BIP – sekcja artystyczna,  
Koncert „Kto mógł się spodziewać?” (rocznica Powstania Warszawskiego).

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

I. KWARTALNIK „Karta”
W 2016 roku ukazały się numery 86–89 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 2016 roku następujące publikacje:
- Heinz Heger „Mężczyźni z różowym trójkątem”, 
- Małgorzata Niezabitowska „W twoim kraju wojna!”, 
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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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- „Salon. Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976–79”, 
- Karolina Andrzejewska-Batko, Joanna Łuba „Chłopi, rolnicy, włościanie Fotografie Jerzego Konrada 
Maciejewskiego z lat 40. i 50. XX w.”, 
- „Droga na Północ. Antologia norweskiej literatury faktu”, 
- Andrej Sannikau „Białoruska ruletka. Opozycyjny kandydat na prezydenta o walce z dyktaturą”, 
- Stanisława Sowińska „Gorzkie lata. Z wyżyn władzy do stalinowskiego więzienia”, 
- Aleksander Podrabinek „Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni
- Michał Romer „Dzienniki tom I. 1911-1913”, 
- Ludwika Zachariasiewicz „Randka z wrogiem”, 
- „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat po wojnie”, 
- Henryk Schonker „Dotknięcie anioła”, wydanie II rozszerzone, 
- Calek Perechodnik „Spowiedź” (kolejne wydanie),
- broszura „Piękne umysły. Lwowska szkoła matematyczna”. 
- broszura „Obywatele salonu”, 
- broszura „Katzbach – obóz widmo. Powstańcy warszawscy w Zakładach Adlera we Frankfurcie nad 
Menem 1944–45”. 
- broszura „Polacy w Wielkiej Brytanii. Historie mówione i wizualne”. 
- e-book „Przez granicę. Polacy–Czesi w XX wieku na łamach „Karty”. 

W 2016 roku zrealizowano ponadto duży projekt infrastrukturalny. W siedzibie Ośrodka doszło do 
modernizacji serwerowni oraz stworzono profesjonalne centrum danych cyfrowych zabezpieczające w 
sposób całościowy zbiory cyfrowe fundacji. Zakupiono 2 serwery backup i 1 serwer web, macierze 
dyskowe o łącznej pojemności 80TB wraz z szafą RACK, bibliotekę taśmową do automatycznego 
wykonywania kopii zapasowej z serwerów, trzy odpowiedniej mocy zasilacze awaryjne UPS dla 
zachowania ciągłości działania systemów oraz niezbędnego osprzętu sieciowego (routera oraz switchy).

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

działalność archiwów 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-

91.01.B

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

prace badawczo-
rozwojowe 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------

72.20.Z

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

Druk: MPiPS 5
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

prowadzenie 
seminariów i 
warsztatów 
edukacyjnych 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
--------------------------

85.59.B
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

wydawanie książek 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
---

58.11.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

wydawanie czasopism 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

58.14.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

działalność archiwów 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-

91.01.B
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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) 4,475,874.88 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,139,193.02 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,274,526.37 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 22,152.29 zł

e) Pozostałe przychody 40,003.20 zł

341,197.90 zł

1,861,220.89 zł

80,334.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 319,482.85 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 45,628.42 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,282,752.79 zł
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118,046.71 zł

161,436.14 zł

0.00 zł

40,000.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,828,010.82 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 201,997.63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -173,668.31 zł

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 45,628.42 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,474,934.84 zł 45,628.42 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,937,195.39 zł 45,628.42 zł

2,448,194.68 zł 0.00 zł

0.00 zł

36,833.22 zł

35,599.44 zł

17,112.11 zł 0.00 zł

1 Archiwa Ośrodka KARTA 45,628.42 zł

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

8,953.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

27.0 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)

24.1 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,102.00 zł

3,047.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,286,016.40 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,439,952.67 zł

1,395,969.17 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

43,983.50 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 846,063.73 zł

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

2,218,100.40 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,104,475.52 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,113,624.88 zł

5.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

5.00 osób

28.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

12.00 osób

16.00 osób
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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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

792.34 zł

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)

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

9,935.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Kryzys bydgoski 1981 – 
publikacja rocznicowa

Opracowanie i publikacja 
broszury historycznej

Województwo Kujawsko-Pomorskie 6,500.00 zł

2 Wolontariat bez względu na 
wiek

Pozyskanie wolontariuszy dla 
archiwum OK

Miasto Stołeczne Warszawa 18,400.00 zł

3 Spektakl „Kto mógł się 
spodziewać?”

Przygotowanie spektaklu na 
rocznicę ‘44

Miasto Stołeczne Warszawa – 
Dzielnica Śródmieście

44,980.00 zł

4 Życie społeczne i codzienne 
gminy Czarnocin w XX wieku. 
Publikacja wyboru tekstów i 
fotografii z kolekcji 
Mieczysława Pragnącego w 
kwartalniku historycznym 
„Karta”

Publikacja czasopisma Województwo Świętokrzyskie 2,000.00 zł

5 Spacery ulicami romantyków 
– śladami powstańczej 
mokotowskiej jednostki BIP 
– sekcja artystyczna

Impreza kulturalno-edukacyjna Miasto Stołeczne Warszawa – 
Dzielnica Mokotów

8,454.00 zł

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

1 Społeczne znaczenie 
obchodów Milenium 1966

Publikacja montażu tekstowo-
zdjęciowego w „Karcie”

Narodowe Centrum Kultury 18,000.00 zł

2 Digitalizacja kolekcji Janusza 
Bohdanowicza – żołnierza AK 
Okręgu Wileńskiego oraz 
upowszechnianie historii 
żołnierzy AK na stronie 
akwilno.pl – II etap

Upowszechnianie materiałów 
archiwalnych w internecie

Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

5,000.00 zł

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

Konkurs historyczny dla 
młodzieży

Narodowy Instytut Audiowizualny 87,000.00 zł

4 Archiwa społeczne w Polsce 
– stan obecny i perspektywy

Wypracowanie modelu 
współpracy archiwistyka 
społeczna - państwo

Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych

100,000.00 zł

5 Indywidualne zapisy historii 
– działania archiwalne 
dotyczące ochrony i 
udostępnienia zbiorów FOK

Prace archiwistyczne w OK Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych

111,953.00 zł

6 Archiwistyka społeczna – 
potencjał działań oddolnych 
w sferze historii i 
dziedzictwa

Wypracowanie modelu 
współpracy archiwistyka 
społeczna - państwo

Narodowe Centrum Kultury 116,328.00 zł

7 Polskie archiwa społeczne i 
prywatne w Wielkiej Brytanii 
(etap II)

Projekt dokumentacyjno-
archiwalny

Kancelaria Senatu RP 60,000.00 zł

8 „Salon Walendowskich” – 
popularyzacja wiedzy o 
niezależnym salonie 
kulturalno-literackim w 
Warszawie w latach 1976-79

Projekt dokumentacyjno-
edukacyjny

Muzeum Historii Polski 23,000.00 zł
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9 Wystawa fotografii 
artystycznej Jerzego Konrada 
Maciejewskiego

Wystawa fotografii 
historycznych

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 65,700.00 zł

10 Wydawania kwartalnika 
historycznego „Karta” nr 86-
89

Wydawanie czasopisma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

90,000.00 zł

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

Wydanie książki Instytut Książki 38,000.00 zł

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

Wydanie książki Instytut Książki 37,700.00 zł

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

Wydanie książki Instytut Książki 34,800.00 zł

14 Od kulinariów do 
archiwaliów, czyli historie z 
szuflady – budowanie 
poczucia wspólnoty 
mieszkańców Mikołowa i 
okolic

Projekt dokumentacyjno-
edukacyjny w partnerstwie z 
Biblioteką w Mikołowie

Instytut Książki 30,000.00 zł

15 Wydanie książki „Salon” Wydanie książki Instytut Książki 34,400.00 zł

16 Wydanie książki Aleksandra 
Podrabinka „Dysydencji. 
Nieuleczalnie nieposłuszni”

Wydanie książki Instytut Książki 38,020.00 zł

17 Polskie archiwa społeczne i 
prywatne w Wielkiej Brytanii

Projekt dokumentacyjno-
archiwalny

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

20,000.00 zł

18 Fotoreportaż jako materiał 
naukowy: digitalizacja, 
opracowanie i 
upowszechnienie kolekcji ze 
zbiorów Archiwum Fotografii 
FOK, nagranie i 
upowszechnienie  relacji 
biograficznych 
fotoreporterów oraz 
popularyzacja efektów 
zadania poprzez 
przygotowanie warsztatów i 
filmów; Zwiększenie 
zasobów źródłowych 
Biblioteki Cyfrowej OK.

Działania upowszechniające 
naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

261,450.00 zł

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

Wydanie książki Instytut Książki 25,500.00 zł

20 Obraz relacji polsko-czeskich 
w XX wieku w kwartalniku 
historycznym „Karta”

Przygotowanie e-booka w 
polskiej i czeskiej wersji 
językowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 43,590.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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)

21 Ratunkowy system 
zabezpieczenia danych 
cyfrowych Ośrodka KARTA w 
tym kolekcji ze Światowej 
Listy UNESCO „Pamięć 
Świata”

Zakup sprzętu i 
oprogramowania do 
serwerowni OK

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

160,000.00 zł

22 Budowa atrakcyjnej 
wizualnie i edukacyjnie 
nowej strony internetowej 
Archiwum Fotografii FOK

Przygotowanie strony 
internetowej prezentującej 
zbiory fotograficzne OK

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

46,300.00 zł

23 Opracowanie, digitalizacja i 
udostępnianie kolekcji 
fotograficznych 
pochodzących ze zbiorów 
Stowarzyszenia "Dyjaryusz" z 
Mińska

Prace archiwalno-
dokumentacyjne i 
upowszechnianie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

66,000.00 zł

24 Świadectwa. Norwegia XX 
wiek – antologia norweskiej 
literatury faktu

Publikacja książki „Droga na 
północ”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG

63,747.00 zł

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

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

400,900.00 zł

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

Wydanie książki Instytut Książki 1,460.00 zł

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

Wydanie książki Instytut Książki 960.00 zł

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

Wydanie książki Instytut Książki 1,460.00 zł

29 Opracowanie, druk, 
promocja, kolportaż 
wspomnień Joachima 
Cerafickiego 
„Wasserpolacken”

Wydanie książki Instytut Książki 1,200.00 zł

30 Wybór, opracowanie, druk, 
promocja i kolportaż książki 
Jerzego Konrada 
Maciejewskiego 
„Mobilizacja”

Wydanie książki Instytut Książki 800.00 zł

31 Przygotowanie, druk, 
promocja i kolportaż 
publikacji „Polski wir I 
wojny”

Wydanie książki Instytut Książki 705.00 zł

Druk: MPiPS 15



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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przygotowanie i publikacja bloków prezentujących działalność 
statutową DSH w kwartalniku „Karta”

Dom Spotkań z Historią 10,000.00 zł

2 Przygotowanie w dniu 4 czerwca 2016 w siedzibie DSH debaty 
„Gotowość. Społeczeństwo i jego przywódcy. Marzec 1981 – 
czerwiec 1989”

Dom Spotkań z Historią 4,065.00 zł

3 Przygotowanie publikacji elektronicznej „Piękne umysły. 
Lwowska szkoła matematyczna” oraz audiobooka

Ministerstwo Cyfryzacji 28,000.00 zł

4 Przygotowanie wystawy i katalogu o tematyce historii KOR Dom Spotkań z Historią 53,659.00 zł

5 Opracowanie koncepcji warsztatów archiwizacyjnych 
wchodzących w skład Warsztatów Trauma i Duma oraz 
przeprowadzenie zajęć warsztatowych

Narodowe Centrum Kultury 14,719.00 zł

6 Przygotowanie podręcznika-przewodnika dla uczniów z 
dołączonym pen-drive’m oraz e-booka pod roboczym tytułem 
„Trauma i duma”

Narodowe Centrum Kultury 88,287.00 zł

7 Przygotowanie na potrzeby NIK rozbudowanej struktury 
merytorycznej publikacji albumowej dokumentującej stulecie 
NIK w 2019 roku

Najwyższa Izba Kontroli 10,500.00 zł

8 Przygotowanie szczegółowej koncepcji publikacji „Zwycięska 
wojna” i kwerenda ikonograficzna z wykupieniem praw do 
zdjęć

Instytut Adama Mickiewicza 30,081.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Rozwoju (kontrola projektu 15m/II/2013/PL090 1

2 Państwowa Inspekcja Pracy (badanie wypadku przy pracy, prawnej ochrony pracy, bhp) 1
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Artur Jóźwik - dyrektor
Agnieszka Gleb - wicedyrektorka Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-14
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