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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania

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 228480712

Nr faksu 22-646-65-11 E-mail ok@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

2002-06-19

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

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

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

Andrzej Paczkowski członek Rady TAK

Anna Stankiewicz członkini Rady TAK

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)                       

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWALNA

Fundacja Ośrodka KARTA prowadzi archiwum społeczne, którego zbiory w większości pochodzą od osób prywatnych. Jego 
działalność polega nie tylko na opracowywaniu i zabezpieczaniu materiałów archiwalnych, ale również na ich ciągłym 
pozyskiwaniu. Zasób archiwalny tworzą 3 typy zbiorów:

I. ZBIORY DOKUMENTOWE
Zbiory dokumentowe zajmują 1500 metrów bieżących półek. W 2019 roku zasób archiwum powiększył się o 2000 nowych 
numerów czasopism i 150 egzemplarzy książek ukazujących się w drugim obiegu wydawniczym, 20 dzienników i wspomnień z 
całego XX wieku oraz 6 kolekcji osobistych, środowiskowych i tematycznych.
W 2019 roku prace archiwalne koncentrowały się na opracowaniu i udostępnieniu: Kolekcji „Pomoc Zachodu”, Kolekcji Józefa 
Szczepańskiego, dopływów do Kolekcji „Solidarność – narodziny ruchu” (projekty dofinansowane przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych), Kolekcji Jana Gozdawy-Gołębiowskiego (projekt dofinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych).

II. ZBIORY FOTOGRAFICZNE
Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA gromadzi, zabezpiecza, opracowuje, digitalizuje i upowszechnia fotografie z drugiej połowy 
XIX i całego XX wieku. Jego zbiory fotograficzne tworzy obecnie ok. 330 000 zdjęć w postaci negatywów, odbitek i plików 
cyfrowych. Składają się na nie kolekcje przekazane przez prywatnych darczyńców oraz spuścizny wybitnych fotografów. 
Dokumentują one życie polityczne, społeczne i kulturalne na ziemiach polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku oraz w 
okresie II Rzeczpospolitej. Ponadto ukazują I i II wojnę światową, a zwłaszcza życie ludności cywilnej i udział polskich żołnierzy w 
walkach na różnych frontach II wojny światowej. Fotografie z zasobu Archiwum FOK są również doskonałym źródłem wiedzy na 
temat PRL, szczególnie działalności opozycji demokratycznej, a także transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90 XX wieku w 
Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W zbiorach można odnaleźć także unikatowe kolekcje dokumentujące 
życie Polaków poza granicami kraju, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Argentynie. Zdigitalizowane i opracowane fotografie są 
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udostępniane na stronie internetowej foto.karta.org.pl. Obecnie można przeglądać na niej ok. 115 000 zdjęć.
Zbiory fotograficzne FOK ilustrują wydawnictwa Fundacji. Ponadto są udostępniane wielu instytucjom kultury, wydawnictwom 
książkowym i mediom, które wykorzystują je do przygotowania wystaw tradycyjnych i cyfrowych, książek, artykułów prasowych, 
filmów. 
W 2019 roku były kontynuowane prace nad spuścizną Ireny Jarosińskiej (1924–1996), jednej z pierwszych i najważniejszych w 
powojennej Polsce fotoreporterek, będącej równocześnie artystką i animatorką sztuki. Partnerem projektu było Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS.

III. ZBIORY HISTORII MÓWIONEJ 
Archiwum Historii Mówionej koncentruje się na pozyskiwaniu nowych relacji biograficznych, na opracowaniu pozyskanych 
źródeł oraz ich upowszechnianiu w celach edukacyjnych i naukowych. Obecnie w Archiwum znajduje się ponad 6 tysięcy nagrań 
dźwiękowych i ponad 150 nagrań wideo. Wszystkie relacje są dostępne w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA oraz w czytelni 
multimedialnej Domu Spotkań z Historią. Informacje o nagraniach są też dostępne w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA) – 
www.osa.archiwa.org oraz na portalu www.audiohistoria.pl. Użytkownicy mają możliwość zamówienia i odsłuchania nagrań w 
formie streamingu.
 
W 2019 roku zbiory dźwiękowe zostały poszerzone o 315 nagrań biograficznych. 64 z nich zostały zarejestrowane przez Ośrodek 
KARTA, 20 – przez Dom Spotkań z Historią. Resztę (łącznie 231 relacji) zarejestrowały inne instytucje, organizacje i indywidualni 
badacze/ki, którym brak zaplecza informatycznego uniemożliwia należyte zabezpieczenie i udostępnianie dokumentów 
dźwiękowych użytkownikom. W 2019 roku opracowywano nagrania powstałe w ramach projektów: „Polskie dziedzictwo 
kulturowe i historyczne w Argentynie”, „Na tatarskim szlaku – dokumentacja i popularyzacja tradycji i kultury Tatarów w 
województwie podlaskim” (projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), „Polacy na 
Wschodzie. Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii ” (projekt realizowany 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2017-2022), „Architektura w Polsce – historie mówione” 
(projekt finansowany przez NIAiU), „Odkryj z nami Wisłę – historie mówione z Gminy Jabłonna” (w ramach współpracy z Gminą 
Jabłonna).  

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI ZBIORÓW ARCHIWALNYCH 
W 2019 roku zrealizowano drugi etap prac nad projektem „Indywidualne zapisy historii – zwiększenie dostępności zbiorów 
Fundacji Ośrodka KARTA”. Jego celem była integracja informacji o zbiorach archiwalnych poprzez udostępnienie opisów ponad 
10 000 kolekcji na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA) osa.archiwa.org. Projekt został dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

I. BIBLIOTEKA NAUKOWA
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzją z dnia 25 września 2017 roku, włączył Bibliotekę Fundacji Ośrodka KARTA 
do grona bibliotek naukowych. Biblioteka Naukowa FOK posiada specjalistyczny i unikatowy księgozbiór, który dotyczy oporu 
społecznego w Polsce w latach 1956-1989. Obejmuje on m.in. druki zwarte i czasopisma II obiegu wydawniczego oraz inne 
formy podziemnej działalności poligraficznej w PRL. To 35 696 pojedynczych numerów czasopism wraz z wielokrotnymi 
dubletami, 5000 książek i broszur, ponad 300 plakatów, ponad 1000 okolicznościowych kart pocztowych i około 2100 znaczków 
poczty podziemnej. Oprócz publikacji i druków ulotnych, wydawanych w latach 1976-1990 przez niezależny ruch wydawniczy, w 
zbiorach Biblioteki znajdują się również księgozbiory osób, które przekazały FOK swoje kolekcje i spuścizny archiwalne. Cenną 
częścią księgozbioru FOK są również niskonakładowe książki dotyczące historii lokalnej. Część z nich nie posiada numeru ISBN, 
zostały wydane nakładem finansowym autorów w kilku lub kilkudziesięciu egzemplarzach.
W 2019 roku Biblioteka Naukowa FOK realizowała zadanie opracowania i udostępnienia zbioru czasopism i książek II obiegu 
wydawanych w państwach Układu Warszawskiego. 

II. PROJEKTY BADAWCZE
W 2019 roku Fundacja kontynuowała realizację wieloletnich projektów badawczych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego: „Świadectwa XX wieku. Wielkie polskie spuścizny opisujące stulecie Europy Środkowo-Wschodniej – Jan 
Józef Lipski i Stefan Kisielewski”, „Polacy na Wschodzie. Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii 
mówionej oraz fotografii” oraz „Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości ”.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ARCHIWISTYKI SPOŁECZNEJ

W 2019 roku Fundacja Ośrodka KARTA kontynuowała działania na rzecz archiwistyki społecznej, wspierając podmioty zajmujące 
się oddolnym dokumentowaniem historii. Prowadzono działalność edukacyjną, rzeczniczą i sieciującą oraz rozwijano 
infrastrukturę technologiczną archiwistyki społecznej.
Zrealizowano następujące projekty: ,,Pamięć trzeciego sektora: kontynuacja ’’ (dofinansowany ze środków Programu “Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich”), ,,Otwarty System Archiwizacji jako sposób na zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa’’ (dofinansowany 
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w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Wspólnie dla dziedzictwa), ,,Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – 
zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego", „Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny” 
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury).
24 stycznia 2020 w wyniku działań Fundacji, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał nową instytucję kultury, 
współprowadzoną z Fundacją Ośrodka KARTA – Centrum Archiwistyki Społecznej. Placówka rozpoczęła swoje działanie 31 
stycznia 2020. Do zakresu działalności Centrum, zgodnie z jego statutem, „należy wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
zabezpieczania i upowszechniania zbiorów tekstowych, ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i innych, dokumentujących 
pamięć historyczną i dziedzictwo narodowe, rozwijanie sieci współpracy podmiotów podejmujących powyższą działalność i 
wzmacnianie zaangażowania obywateli w działania na rzecz dokumentowania historii ”.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W 2019 Fundacja w ramach działalności edukacyjnej realizowała następujące projekty: portal „Wojna i pamięć. Terror, życie 
codzienne, praca przymusowa – Polska pod okupacją niemiecką 1939-1945”, cyfrowy prototyp interaktywnego filmu 
edukacyjnego o polsko-żydowskiej społeczność w miejscowości Mordy, w latach 1918-1939 (+ odniesienia do 1944, 2020), 
„Jednostka w wirach historii. Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu” (dofinansowany przez Instytut 
Książki), Robinsonowie warszawscy (dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę), Relacje polsko-niemieckie w cieniu 
nazistowskiego systemu totalitarnego na przykładach z literatury faktu. 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W 2019 Fundacja wydała następujące publikacje:

– kwartalnik „Karta”, numery 98-101, 
– Anna Artemjewa, Jelena Raczewa, „Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej ”, 
– Michał Römer, „Miłość z lupanaru. Dziennik intymny wileńskiego adwokata ”, 
– Janina Konarska, „Dwór na wulkanie. Dziennik ziemianki z przełomu epok 1895–1920”, 
– Michał Sokolnicki „Emisariusz Niepodległej 1896–1919”, 
– „Rodzina z niepamięci”,
– „Starcie Polski. Wrzesień 1939”,
– „Vademecum Peerelu”, (publikacja elektroniczna), 
– „»Mój Führerze!« Ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934–44” (w językach polskim, angielskim i 
niemieckim), 
– „Polska–Ukraina. Ciężar przeszłości. Dwa narody w XX wieku na łamach »Karty« ” („Польща–Україна. Тягар минулого. Дві 
нації в 20-му столітті у «Карті»”) w dwóch językach (polskim i ukraińskim), 

Zrealizowano następujące wystawy:
– „Kombinat formy. Przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950–1960” w Muzeum Nowej Huty.

INNE DZIAŁANIA

– Nagroda KARTY
W marcu 2019, na uroczystej gali w Warszawie po raz pierwszy została wręczona Nagroda KARTY im. Katarzyny Miernickiej – za 
działania na rzecz pamięci historycznej, służące wspólnocie obywatelskiej. Fundatorem Nagrody jest Janusz Miernicki, 
warszawski przedsiębiorca, od dzieciństwa związany z Mokotowem. Decyzją Kapituły Nagrody, w skład której weszki członkowie 
zarządu, rady i załogi Fundacji, laureatem I edycji Nagrody został jednogłośnie wybrany Mirosław A. Supruniuk z Torunia 
(archiwista, pracujący na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, inicjator i twórca Archiwum Emigracji, pracownię archiwalno-
badawczą zajmującą się ochroną materialnego i duchowego dziedzictwa emigracji polskiej XX wieku).

– Projekt w ramach Konkursu PROO 1a
Wykonano pierwszą część zadań trzyletniego projektu ( 2019-2021) „KARTA na miarę potrzeb”, realizowanego w ramach 
ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Realizowane 
zadania dotyczyły rozwoju Otwartego Systemu Archiwizacji (specjalistycznego oprogramowania dla archiwów społecznych), 
zwiększenia bezpieczeństwa danych w bazach i na serwerach KARTY oraz działań na rzecz promocji dokonań KARTY oraz 
marketingu Wydawnictwa KARTA. 

– Zaplecze Ośrodka
Dzięki dotacji ze środków MKiDN w ramach programu Infrastruktura Kultury 2020 zakupiliśmy: sprzęt służący transportowi i 
przechowywaniu archiwaliów, urządzenia mobilne do obsługi działań zewnętrznych – szkoleń, warsztatów, prezentacji, 
wystąpień na konferencjach, kwerend archiwalnych oraz sprzęt zabezpieczający realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
FOK.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

600000

300

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Więcej informacji i szczegółowe opisy projektów zamieszczone są na stronie www.karta.org.pl

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

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. Opracowywanie 
metodologii archiwistyki społecznej. Działania na 
rzecz archiwów społecznych.

91.01.B 47 895,62 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 042 583,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 547 610,76 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 418 390,92 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 963,69 zł

e) pozostałe przychody 73 618,54 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

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

58.11.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 47 893,62 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 161 609,45 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 730 681,86 zł

2.4. Z innych źródeł 2 102 398,98 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 47 895,62 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 884 879,51 zł 47 895,62 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

2 151 965,39 zł 47 895,62 zł

2 582 238,34 zł 0,00 zł

0,00 zł

49 010,79 zł

1 archiwum Ośrodka KARTA 47 895,62 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 124 059,45 zł

37 550,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

399 998,56 zł

330 683,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 395 645,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -163 847,42 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

35 827,08 zł

65 837,91 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

25 osób

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 945,80 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

23,83 etatów

217 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 641 457,93 zł

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

2 641 457,93 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

940,69 zł

26 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 573 742,97 zł

1 573 742,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 067 714,96 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 260 555,79 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 380 902,14 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Robinsonowie warszawscy realizacja warsztatów dla 
młodzieży liceów warszawskich 
ukazująca temat robinsonów 
warszawskich

Miasto Stołeczne Warszawa 37 550,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 950,00 zł

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

1 Historie polskich kobiet w XX 
wieku - pakiet publikacji dla 
mediów polonijnych i 
mediów polskich za granicą.

przygotowanie pakietów 
tekstowo-zdjęciowych dla 
polskich mediów za granicą w 
związku ze 100-leciem 
uzyskania przez kobiety w 
Polsce praw wyborczych

Kancelaria Senatu RP 38 400,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Opracowanie czasopism 
niezależnych wydawanych w 
państwach Układu 
Warszawskiego

opracowanie i udostępnienie 
materiałów archiwalnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

34 400,00 zł

3 Polskie dziedzictwo 
kulturowe i historyczne w 
Argentynie

zbieranie, opracowywanie i 
udostępnianie informacji o 
historii Polonii w Argentynie, we 
współpracy z Biblioteką 
Domeyki w Buenos Aires

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

28 000,00 zł

4 Cyfrowe Archiwa Tradycji 
Lokalnej - zabezpieczenie i 
udostępnienie lokalnych 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego

projekt archiwalny Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

73 080,00 zł

5 Polskie dziedzictwo 
kulturowe i historyczne w 
Argentynie

j.w. Kancelaria Senatu RP 100 000,00 zł

6 "Solidarność - narodziny 
ruchu" - opracowanie 
unikatowych dokumentów 
dopełniających wspólną 
kolekcję Fundacji Ośrodka 
KARTA i Stowarzyszenia 
"Archiwum Solidarności"

projekt archiwalny Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych

93 410,00 zł

7 "Pomoc Zachodu" - 
opracowanie unikatowych 
dokumentów, fotografii i 
nagrań z zasobu Archiwum 
Fundacji Ośrodka KARTA

projekt archiwalny Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych

90 120,00 zł

8 Czytelnicy mają głos. Cykl 
spotkań w księgarni Ośrodka 
KARTA

promocja czytelnictwa Instytut Książki 17 500,00 zł

9 Na tatarskim szlaku - 
dokumentacja i 
popularyzacja tradycji i 
kultury Tatarów w 
województwie podlaskim

projekt dokumentacyjno-
archiwalny, we współpracy z 
Centrum Zamenhofa w 
Białymstoku

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

30 000,00 zł

10 Kombinat formy - 
przestrzenie Huty im. Lenina 
na fotografiach z lat 1950-
1956 (wystawa fotografii)

przygotowanie wystawy 
historycznej w Nowej Hucie, we 
współpracy z muzeum Nowej 
Huty

ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki 48 480,00 zł

11 KARTA w ruchu. 
Wzbogacenie infrastruktury 
Ośrodka KARTA o urządzenia 
mobilne na potrzeby 
spotkań/dokumentacji 
terenowych
(Infrastruktura Kultury 2019)

zakup wyposażenia dla działań 
statutowych FOK

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

45 000,00 zł

12 Wydanie książki 
"Niezarekwirowane. Historie 
ludzi, którzy przeżyli to, 
czego boimy się najbardziej".

publikacja książki Instytut Książki 36 350,00 zł

13 Wydanie fragmentów 
dzienników Michała 
Roemera "Anna. Miłość 
wileńskiego arystokraty do 
dziewczyny z lupanaru"

publikacja książki Instytut Książki 32 950,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 realizacja wystawy poświęconej wydawnictwom podziemnym 
w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej "1989 - 
Rok Ludów - cel wolnego słowa"

Kancelaria Sejmu RP 40 000,00 zł

2 album opisujący historię finansów publicznych 1919-2019 
"Rzeczpospolita finansów"

Ministerstwo Finansów 120 894,00 zł

3 broszura i tekst w Karcie 99 "Przełom. Z PRL do Polski" - na 
rocznicę 1989

Dom Spotkań z Historią 28 610,00 zł

4 fotoedycja Kalendarza Weterana na rok 2020 Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

15 000,00 zł

14 Przygotowanie, druk, 
promocja i kolportaż książki 
Janiny Konarskiej "Wojna 
nad dworem"

publikacja książki Instytut Książki 32 250,00 zł

15 Opracowanie, digitalizacja i 
upowszechnienie kolekcji 
osobistej Jana Gozdawy-
Gołębiowskiego - 
podchorążego w 2. Plutonie 
Kompanii Sztabowej Obszaru 
Warszawskiego AK "Koszta"

projekt archiwalny Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

14 500,00 zł

16 Jednostka w wirach historii. 
Losy indywidualne w 
uniwersalnym przekazie 
literatury faktu.

cykl spotkań dla czytelników i 
warsztatów dla młodzieży 
promujący czytanie literatury 
faktu, we współpracy z Teatrem 
Ochota

Instytut Książki 48 660,00 zł

17 Pierwsza wycieczka włościan 
polskich do Czech i na 
Morawy w 1908 roku

przygotowanie tekstu do 
kwartalnika "Karta"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 16 680,00 zł

18 Polacy - Ukraińcy. Wspólna 
droga do i od zapaści (w 80. 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej)

cykl spotkań i przygotowanie 
publikacji internetowej 
dotyczącej stosunków polsko-
ukraińskich

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 116 375,00 zł

19 Wystawa "Utracone. Świat 
małych ojczyzn na 
fotografiach ze zbiorów 
archiwów społecznych w 4 
miejscowościach"

przygotowanie i ekspozycja 
wystawy objazdowej

Narodowe Centrum Kultury 43 000,00 zł

20 Otwarty System Archiwizacji 
jako sposób na 
zabezpieczenie lokalnego 
dziedzictwa (etap II)

tworzenie oprogramowania dla 
archiwów społecznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa 51 200,00 zł

21 KARTA na miarę potrzeb wzmocnienie instytucjonalne 
FOK w ramach Programu 
Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności 283 100,00 zł
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Zbigniew Gluza (prezes zarządu) Data wypełnienia sprawozdania

5 szkolenie z zakresu metodologii archiwistyki społecznej Tramwaje Warszawskie S.A. 5 000,00 zł

6 udostępnienie materiałów ze zbiorów Archiwum Wschodniego 
i tekstów z kwartalnika "Karta" do prac statutowych Instytutu 
Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa im. W. 
Pileckiego

115 000,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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