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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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

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

Katarzyna Górny członek zarządu TAK

Magdalena Kornacka-
Jaskulska

sekretarz 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 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

Dawid Walendowski członek 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

Fundacja Ośrodka KARTA jest niezależną, apolityczną organizacją pożytku  publicznego, nie reprezentującą żadnej formacji 
światopoglądowej, religijnej czy kulturowej. Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach i postawach w XX 
wieku, które mają wpływ na współczesne życie społeczne, zaspokajanie społecznych potrzeb poznawczych i edukacyjnych 
związanych z przeszłością, a także działania opiniotwórcze.

Fundacja zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, upowszechnianiem i udostępnianiem świadectw życia społecznego 
Polski i regionu z XX wieku. Osią wszystkich działań jest archiwum, na które składają się zbiory dokumentów, ikonografii i 
dźwięków. Fundacja jest jednym z największych archiwów społecznych w Polsce i dąży do wzmocnienia podobnych sobie 
podmiotów.

Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy wielu jednostek. Robimy to w taki sposób, że historia 
staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, wspiera pojednanie. Tak naprawiamy przyszłość.

Fundacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Izby Książki, europejskiej sieci EUSTORY 
oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Sumienie.

ARCHIWUM FUNDACJI OŚRODKA KARTA

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA jest archiwum społecznym, którego zbiory w większości pochodzą od osób prywatnych. 
Archiwum gromadzi, opracowuje, przechowuje wieczyście, digitalizuje oraz udostępnia bezpłatnie materiały archiwalne w 
czytelni Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA. Zbiory archiwum dokumentowego liczą 1600 metrów bieżących akt. W 2021 roku 
zasób archiwum powiększył się o 1200 nowych numerów czasopism i 500 egzemplarzy książek ukazujących się w drugim obiegu 
wydawniczym, 100 kolekcji prywatnych, zawierających dokumenty osobiste, dzienniki i fotografie. W 2021 roku opracowano i 
zaopatrzono w inwentarz Kolekcję Archiwum Zespołu Artystycznego „Gawęda” i kolekcje prywatne uczestników „Gawędy”, 
Kolekcję Polskiej Akcji Humanitarnej,  Kolekcję rodziny Jaśkiewiczów i Orłowskich, Kolekcję Antoniego Juszczyńskiego, Kolekcję 
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Kazimierza Czajki oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zbiory fotograficzne archiwum FOK to obecnie ok. 490 000 zdjęć w postaci negatywów, odbitek i plików cyfrowych. 
Zdigitalizowane i opracowane fotografie są udostępniane na stronie internetowej foto.karta.org.pl. Obecnie można przeglądać 
na niej ok. 115 000 zdjęć.
W ostatnim roku zdigitalizowane zostały: Kolekcja rodu Czartoryskich z Konarzewa i Pełkinii (łącznie 466 fotografii), Kolekcja 
rodu Czartoryskich (621 fotografii), Kolekcja rodziny Przewłockich (około 6 tys. fotografii),  Kolekcja Artura Polita (blisko 6,5 tys. 
negatywów). Rozpoczęto także prace nad Kolekcją gen. Lucjana Żeligowskiego.

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 tys. nagrań 
dźwiękowych i ponad 173 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. W 2021 kontynuowano prace związane z nagrywaniem relacji 
biograficznych w ramach projektu „Architektura w Polsce – historie mówione” we współpracy z Narodowym Instytutem 
Architektury i Urbanistyki. 

BIBLIOTEKA NAUKOWA

W 2021 roku Biblioteka Naukowa Fundacji Ośrodka KARTA zrealizowała projekt pt. „Kolekcja książek drugiego obiegu z lat 1976
-1990 – zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”. 

PROJEKTY BADAWCZE
W 2021 FOK prowadziła następujące projekty badawcze:
– „Indywidualne świadectwa XX wieku - opracowanie zbiorów archiwalnych i zapewnienie pełnej informacji naukowej o 
zbiorach Fundacji Ośrodka KARTA” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
– „Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości” w ramach programu „Szlakami Polski Niepodległej”, 
– „Polacy na Wschodzie. Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii” w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
– „Świadectwa XX wieku. Wielkie polskie spuścizny opisujące stulecie Europy Środkowo-Wschodniej – Jan Józef Lipski i Stefan 
Kisielewski” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W 2021 roku ukazały się następujące publikacje:
 numery 106–109 kwartalnika „Karta”, 
 Dorothy Adams, Amerykańska Polka. Z miłości do mężczyzny i jego kraju, tłumaczenie z języka angielskiego,
 Dekady polsko-niemieckie. Działalność KARTY na rzecz wspólnej pamięci, również w języku niemieckim: Deutsch-Polnische 

Jahrzehnte. Das Wirken von KARTA für ein gemeinsames Erinnern, 
 Dom w Mordach. Rodzina Przewłockich. 1912–1944, 
 Firma. Bracia Jabłkowscy 1883–2021, 
 The Freedom Relay – bezpłatne ebooki trzech publikacji: The Days of Solidarity. 14–31 August 1980, The Fire of Maidan. 

21.11.2013–22.02.2014, The March of Belarus August–December 2020, 
 13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego, 
 Felicja Konarska, Liście na wietrze. Wspomnienia dziewczynki deportowanej na Wschód 
 Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości, tom 1: W Wersalu, tom 2: Raporty z Polski 
 Marsz Białorusi. Sierpień–grudzień 2020 
 Filip Müller, W krematoriach Auschwitz. „Sonderbehandlung” – mord na Żydach, 
 Jens Orback, Gdy inni świętowali zwycięstwo. Historia mojej matki, 
 Henryk Schönker, Dotknięcie anioła – audiobook, 
 Henryk Schönker, The Touch of an Angel – angielska wersja książki Dotknięcie anioła, 
 Louise Steinman, Krzywe lustro. Dziennik polsko-żydowskiego pojednania, 
 KOR. Samoobrona społeczna 
 „Pierwszy powojenny parlament…” W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” 
 Reakcjonista. Autobiografia intelektualna (wybór tekstów Stefana Kisielewskiego),  
 Zigmas Stankus, Jak się zostaje albinosem. Wojna w Afganistanie oczami sowieckiego żołnierza 1979–1981, 
 Sigrid Undset, Odzyskać przyszłość. Wspomnienia z ucieczki przed totalitaryzmami.

Ponadto zrealizowano projekt Przeczytaj-poznaj-poczuj - obrazy małych ojczyzn w literaturze faktu - w ramach programu 
MKiDN „Promocja czytelnictwa”. 

Wydawnictwo FOK przygotowało w 2021 także wystawy:
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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

 Bydgoski Marzec ’81 na zlecenie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, 
 Solidarność francusko-polska. W obronie praw człowieka, w rocznicę 13 grudnia 1981 na zlecenie Ambasady Francji w 

Warszawie.

INNE DZIAŁANIA

„Dom Wschodni – wspólne miejsce dialogu narodów Europy Wschodniej” – projekt w ramach grantu National Endowment for 
Democracy, będący przygotowaniem do działania docelowego Domu Wschodniego w pałacu w Mordach k. Siedlec. W 2021 
skupiliśmy się na pracach na rzecz biblioteki oraz portalu internetowego Domu Wschodniego i wypracowaniu Deklaracji Domu 
Wschodniego – ideowej deklaracji środowisk białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich zajmujących się tematyką 
„wschodnią”, które chcą współtworzyć Dom Wschodni. 

„Posłanie wolności – Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” – projekt zrealizowany w ramach Programu Kultura – 
Interwencje 2021 ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Przeprowadzono akcję społeczną służącą przypomnieniu wydarzeń sprzed 40. lat – odbytego we wrześniu-październiku 1981 w 
Gdańsku Zjazdu „Solidarności”, a zwłaszcza roli i znaczenia uchwalonego przez to gremium „Posłania do ludzi pracy Europy 
Wschodniej” (przedstawianego szczególnie w kontekście relacji polsko-rosyjskich). 

W 2021 zakończono trzyletni projekt (2019-2021) „KARTA na miarę potrzeb”, realizowany w ramach Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności, zakładający działania na rzecz bezpieczeństwa 
danych w bazach i na serwerach KARTY, promocji dokonań KARTY i rozwoju Klubu KARTY.

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Infrastruktura Kultury 
zmodernizowano część magazynową archiwum i zakupiono sprzęt do pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje o wszystkich realizowanych projektach znajdują się na stronie www.karta.org.pl w zakładce 
„sprawozdania”.

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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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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, 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. 
Przygotowywanie publikacji internetowych, 
wystaw i prezentacji dotyczących historii XX 
wieku. Przygotowywanie publikacji 
historycznych na zlecenie podmiotów 
państwowych i społecznych.

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.  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 archiwum społecznego w Polsce. 
Gromadzenie, opracowywane i udostępnianie 
materiałów archiwalnych o charakterze 
społecznym - dzienników, wspomnień, kolekcji 
osobistych i środowiskowych, fotografii i 
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.

91.01.B 111 996,00 zł
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111 996,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 176 886,28 zł

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) 3 842 918,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 985 799,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 784 618,92 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 156,46 zł

e) pozostałe przychody 71 343,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 781 798,96 zł

2.4. Z innych źródeł 1 772 237,13 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

1 157 886,28 zł

19 000,00 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

291 915,06 zł

489 883,90 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 571 025,27 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -851 788,19 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 111 996,00 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: 4 120 927,31 zł 111 996,00 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

1 414 774,42 zł 111 996,00 zł

2 636 407,11 zł 0,00 zł

0,00 zł

33 909,09 zł

14 682,09 zł

21 154,60 zł 0,00 zł

1 prace Archiwum Ośrodka KARTA 111 996,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 153,41 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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

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)

23,00 etatów

97 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

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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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 2 235 277,17 zł

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

2 235 277,17 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)  

1 526,83 zł

7 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)

10 osób

w 
tym:

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

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 472 846,50 zł

1 472 846,50 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 762 430,67 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 303 860,21 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 931 416,96 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

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

1 Przygotowanie audiobooka 
związanej z historią 
Oświęcimia książki Henryka 
Schoenkera "Dotknięcie 
anioła"

nagranie i udostępnienie 
audiobooka

Miasto Oświęcim 5 000,00 zł

2 Publikacja wyboru tekstów 
źródłowych o początkach 
warszawskiego Zespołu 
Artystycznego "Gawęda" w 
109 numerze kwartalnika 
"Karta" i jako darmowy e-
book oraz opracowanie 
części kolekcji archiwalnej 
Zespołu "Gawęda" 
dotyczącej jego początków

przygotowanie tekstu w 
"Karcie" i e-booka

Miasto Stołeczne Warszawa 14 000,00 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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Polacy na Wschodzie. 
Opracowanie, udostępnienie 
i edycja krytyczna zbioru 
nagrań historii mówionej 
oraz fotografii

projekt badawczo-edytorski Ministerstwo Edukacji i Nauki 98 329,49 zł

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

projekt badawczo-edytorski Ministerstwo Edukacji i Nauki 26 550,00 zł

3 Lobbyści. Zachodni rzecznicy 
polskiej niepodległości.

wydanie książki - edycja źródeł Ministerstwo Edukacji i Nauki 90 298,00 zł

4 Indywidualne świadectwa XX 
wieku - opracowanie 
zbiorów archiwalnych i 
zapewnienie pełnej 
informacji naukowej o 
zbiorach Fundacji Ośrodka 
KARTA

projekt naukowy - zwiększenie 
dostępności źródeł

Ministerstwo Edukacji i Nauki 220 518,00 zł

5 KARTA na miarę potrzeb 3-letni projekt wzmocnienia 
instytucjonalnego FOK w 
ramach Programy Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności 226 300,00 zł

6 Śląsk 1918-1921. Darmowa 
broszura online

wydanie e-booka Ministerstwo Obrony Narodowej 12 640,00 zł

7 Wydawanie kwartalnika 
historycznego "Karta" nr 106
-117

wydawanie czasopisma Instytut Książki 112 500,00 zł

8 Opracowanie, wydanie, 
kolportaż i promocja książki 
"Bunty w łagrach. Polscy 
więźniowie Gułagu"

wydanie książki Instytut Książki 40 000,00 zł

9 Wydanie tłumaczonej z 
norweskiego ksiązki "Tilbake 
til fremtiden" Sigrid Undset

wydanie książki Instytut Książki 32 000,00 zł

10 Sztafeta wolności: Polska-
Ukraina-Białoruś

wydanie e-booków Ministerstwo Spraw Zagranicznych 60 000,00 zł

11 KARTA - nowoczesne 
archiwum w czasach 
pandemii

uzupełnienie infrastruktury 
archiwum Ośrodka KARTA

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

22 000,00 zł

12 Opracowanie, udostępnienie 
oraz zabezpieczenie Kolekcji 
Polskiej Akcji Humanitarnej

prace archiwalne Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych

99 300,00 zł

13 Przesłanie wolności - 
Posłanie do ludzi pracy 
Europy Wschodniej

projekt edukacyjny Narodowe Centrum Kultury 27 000,00 zł

14 Przeczytaj - poznaj - poczuj - 
obrazy małych ojczyzn w 
literaturze faktu

projekt edukacyjny w ramach 
promocji czytelnictwa

Instytut Książki 31 500,00 zł

15 Kolekcja książek drugiego 
obiegu z lat 1976-1990 - 
zwiększenie dostępności 
zbiorów Fundacji Ośrodka 
KARTA

prace archiwalne Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

26 650,00 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) 

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
Katarzyna Górny

Magdalena Kornacka-Jaskulska
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dostarczenie materiałów zdjęciowych i tekstowych na 
obchody 40. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981

Miasto Bydgoszcz 10 000,00 zł

2 Przygotowanie broszury o Komitecie Obrony Robotników Kancelaria Senatu RP 16 200,00 zł

3 Opracowanie i powstanie Inwentarza Kolekcji Archiwum 
Zespołu Artystycznego "Gawęda"

Dom Spotkań z Historią 50 406,50 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

16 Lobbyści 1918-1921. 
Popularyzacja wiedzy o 
zachodnich rzecznikach 
polskiej niepodległości

przygotowanie prezentacji 
internetowej - popularyzacja 
wyników badań naukowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki 8 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  13


