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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica K.I. GAŁCZYŃSKIEGO Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-362 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 221010040

Nr faksu E-mail biuro@fulbright.edu.pl Strona www www.fulbright.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-07-03

2006-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01258021200000 6. Numer KRS 0000166179

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

Justyna Janiszewska Dyrektor wykonawczy TAK

Aneta Kluszczyńska członek zarządu TAK

Justyna Kozyra - Bober członek 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)

POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie
wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań
naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć
z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty,
kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli
amerykańskich i polskich, w Stanach Zjednoczonych
Ameryki i w Rzeczypospolitej Polskiej,
2. inicjowanie, wspieranie i organizowanie wizyt oraz
wymiany studentów, praktykantów, naukowców,
nauczycieli, wykładowców, artystów i specjalistów
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz
Rzecząpospolitą Polską,
3. wspieranie tworzenia i realizacji programów rozwoju
nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele wymienione w § 4 w szczególności
poprzez:
1. promowanie dokonań naukowych i twórczych oraz
inspirowanie prac naukowo-badawczych,
2. współpracę ze środowiskami nauki, oświaty i kultury oraz
instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi
krajowymi i zagranicznymi,
3. opracowywanie i realizowanie programów wymiany
naukowej i akademickiej,
4. coroczne przygotowywanie ogłoszeń o zasadach
ogólnopolskiego publicznego konkursu na stypendia,
5. proponowanie Radzie Stypendiów Zagranicznych
Stanów Zjednoczonych Ameryki studentów,
praktykantów, naukowców, nauczycieli, wykładowców –
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – jako kandydatów
do danego programu,
6. informowanie właściwych szkół wyższych oraz innych
instytucji naukowych o nominacjach kandydatów –
obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki, do odbycia
studiów, badań, praktyk lub też wzięcia udziału w innych
przedsięwzięciach z dziedziny nauki i oświaty w Polsce,
7. przygotowywanie projektów kryteriów i warunków
wyłaniania kandydatów do uczestniczenia w programach
wymiany,
8. udzielanie pomocy instytucjom polskim w zarządzaniu
lub ułatwianie działań z dziedziny nauki i oświaty w inny
sposób.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Peter Strupp członek rady NIE

Monika Kaczmarek członek rady TAK

Leszek Kaczmarek członek rady TAK

Dan Hasting członek rady TAK

Frank J. Finver członek rady TAK

Marek Konarzewski członek rady TAK

Eliza Przeździecka członek rady TAK

Dorothy Hansberry 
Bieguńska

członek rady TAK

Anna Budzanowska członek rady TAK

Angelo Pressello członek rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Promocja, rekrutacja oraz wybór kandydatów w ramach programów stypendialnych na rok akademicki 2019/20 oraz 2020/21.
I.I. Stypendia dla obywateli polskich:
• Fulbright Graduate Student Award 2020/21 – stypendia dla absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom licencjacki 
lub magisterski, którzy planują podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. W 2019 r. 
przyznano 13 stypendiów na rok akademicki 2020/21.
• Fulbright Junior Research Award 2020/21 – stypendia dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w polskich 
uczelniach i jednostkach naukowych, przeznaczone na realizację projektów badawczych w uczelniach, placówkach badawczych 
lub organizacjach pozarządowych w USA. W 2019 r. przyznano 21 stypendiów na rok akademicki 2020/21.
• Fulbright Senior Award 2020/21 – stypendia przeznaczone dla pracowników badawczych i dydaktycznych polskich uczelni i 
jednostek naukowych, na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych w uczelniach, placówkach 
badawczych, instytucjach non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych w USA. W 2019 r. przyznano 23  stypendia na rok 
akademicki 2020/21.
• Fulbright Slavic Award 2019/20 - stypendia przeznaczone dla pracowników badawczych i dydaktycznych polskich uczelni i 
jednostek naukowych, na realizację projektów dydaktycznych w uczelniach amerykańskich. W 2019 r. przyznano 2 stypendia na 
rok akademicki 2019/20.
• Fulbright STEM Impact Award 2019 – nowy program stypendialny dla doświadczonych badaczy z kierunków nauk ścisłych na 
krótkoterminowe projekty na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych w uczelniach 
amerykańskich, placówkach badawczych, instytucjach non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych w USA. W 2019 r. 
Rada Fundacji przyznano 2 stypendia na rok akademicki 2019/20.

I.II. Stypendia dla obywateli amerykańskich:
• Fulbright English Teaching Assistantship 2019/20 – stypendium dla Amerykanów z dyplomem BA/BS lub MA/MS. Celem 
stypendium jest nauczanie języka angielskiego w polskich szkołach wyższych przez cały rok akademicki. Konkurs ogłaszany jest 
przez stronę amerykańską (Institute of International Education - IIE). W 2019 r. przyznano 10 stypendiów na rok akademicki 
2019/20. 
• Fulbright Student Researcher Award 2019/20 – stypendium dla Amerykanów z dyplomem BA/BS, MA/MS i aktualnych 
studentów studiów doktoranckich. Celem stypendium jest prowadzenie badań naukowych w Polsce. Konkurs ogłaszany jest 
przez stronę amerykańską (IIE). W 2019 r. przyznano 12 stypendiów na rok akademicki 2019/20.
• Fulbright Scholar Award 2019/20 – stypendium dla amerykańskich wykładowców akademickich, pracowników naukowych po 
doktoracie lub pisarzy/ artystów. Celem stypendium jest prowadzenie wykładów i/lub badań w Polsce. Konkurs ogłaszany jest 
przez stronę amerykańską (IIE). W 2019 r. przyznano 15 stypendiów na rok akademicki 2019/20. 
• Fulbright Specialist Award 2019 – krótkoterminowe stypendia dla amerykańskich profesjonalistów i akademików realizowane 
w polskich uczelniach, instytutach badawczych, muzeach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych itp. W 2019 r. 
przyznano 13 stypendiów w ramach tego programu.
Z kandydatami, którzy zostali zatwierdzeni przez Radę Fulbrighta oraz przyjęli proponowaną nagrodę, podpisano umowy 
stypendialne i wypłacano świadczenia stypendialne zgodnie z treścią i zakresem umowy. W 2019 r. kontynuowaliśmy także 
wypłaty środków dla osób, które otrzymały stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2018/19. 
I.III. Oprócz nagród stypendialnych Programu Fulbrighta, Komisja współrealizuje także Program BioLAB (do 2017 r. nazywany: 
Visiting Reaserch Graduate Traineeship Program - VRGTP). W ramach tego przedsięwzięcia w 2019 r. przeprowadziliśmy 
rekrutację i zorganizowaliśmy procedurę selekcji do programu. W efekcie 45 studentów studiów magisterskich i doktoranckich z 
Polski w roku akademickim 2019-20 uczestniczyło w rocznych stażach w laboratoriach biotechnologicznych czterech wiodących 
amerykańskich instytucji: University of Virginia, University of Chicago, UT Southwestern oraz Oklahoma Medical Research 
Foundation. Staże są opłacane przez amerykańskie instytucje goszczące. W lipcu 2019 roku zrealizowaliśmy także pierwszy 
dwudniowy zjazd absolwentów programu – Sympozjum BioLAB, w którym wzięło udział ponad 100 osób.

II. Wydarzenia promocyjne, integracyjne i edukacyjne z udziałem stypendystów i absolwentów:
1. Organizacja całodniowej sesji informacyjnej („orientacji przedwyjazdowej”) dla polskich stypendystów Fulbrighta 
wyjeżdżających do USA (12 kwietnia 2019 r.).
2. Realizacja cyklu webinarów przygotowujących do stypendium Fulbrighta dla polskich doktorantów nominowanych do Junior 
Research Award (luty-kwiecień 2019 r.).
3. Organizacja ceremonii wręczenia dyplomów polskim stypendystom Fulbrighta, którzy wrócili z pobytu w USA (6 września 
2019 r.).
4. Organizacja seminarium śródrocznego (mid-year evaluation meeting) dla amerykańskich stypendystów (Toruń, 21-22 lutego 
2019 r.). 
5. Organizacja ceremonii wręczenia dyplomów amerykańskim stypendystom Fulbrighta kończącym swój pobyt w Polsce (7 
czerwca 2019 r.).
6. Pomoc w organizacji „MInD Summit” warsztatów zainicjowanych przez amerykańskich stypendystów dla swojej grupy w celu 
ewaluacji i podsumowania procesu mentoringu na polskich uczelniach oraz doświadczeń osób pochodzących z grup 
mniejszościowych w czasie ich pobytu w Polsce. Wynikiem warsztatów, w których wzięło udział 18 stypendystów, był raport 
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zawierający praktyczne wskazówki i propozycje racjonalizatorskie przekazany Komisji. 
7. Organizacja 5-dniowych warsztatów informacyjnych (orientacja po przyjeździe do kraju) dla amerykańskich stypendystów 
Fulbrighta rozpoczynających swój pobyt w Polsce ( 23-27 września 2019 r.). Elementem orientacji były także warsztaty dla 
mentorów stypendystów z kategorii ETA, z uwagi na specyfikę tego programu i kluczową rolę mentorów we wprowadzeniu 
stypendystów w ich zadania. 
8. Współudział w realizacji dwóch prestiżowych wydarzeń o skali regionalnej: WEASA – Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy 
w Kolegium w Natolinie oraz Perspektywy Women in Tech Summit w postaci wkładu merytorycznego ze strony absolwentów 
Komisji oraz uczestnictwa grupy absolwentów programu z Polski i innych krajów regionu w wydarzeniach. Wkład programu 
Fulbrighta w te przedsięwzięcia był finansowany z dodatkowych środków otrzymanych od Kongresu USA.
9. Realizacja drugich edycji dwóch programów mentoringowych: 
a) w ramach EducationUSA wsparcie licealistów w przygotowaniu do aplikowania na amerykańskie uczelnie; mentorami w 
programie są w większości amerykańscy stypendyści programu Fulbrighta oraz inni absolwenci amerykańskich uczelni;
b) TopMinds - we współpracy ze Stowarzyszeniem Top500 Innovators wsparcie wyróżniających się studentów studiów 
licencjackich, magisterskich i doktoranckich w wyborze ścieżki kariery zawodowej i określeniu celów swojego rozwoju; 
mentorami w programie byli absolwenci programów Fulbrighta oraz Top500 Innovators.
10. Organizacja spotkań w uczelniach, szkołach średnich oraz centrach American Corners w ramach „2019 International 
Education Week” dot. możliwości wyjazdów stypendialnych i na studia do USA z udziałem aktualnie przebywających w Polsce 
stypendystów amerykańskich. Stypendyści wzięli udział w spotkaniach, wykładach i prezentacjach w dużych miastach, ale 
przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, gdzie ich obecność miała szczególnie duże znaczenie dla lokalnej 
społeczności. Odbyło się 28 takich prezentacji (październik-grudzień 2019 r.). 
11. Uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia dla amerykańskich stypendystów, recenzentów wniosków oraz wybranych, 
aktywnych absolwentów programu (28 listopada 2019 r.). 
12. Warsztaty podsumowujące pierwsze dwa miesiące pobytu w Polsce i realizacji projektów dla amerykańskich stypendystów 
(29 listopada 2019 r.).
13. Promocja programów stypendialnych i działań Komisji m.in. poprzez ogłoszenia na stronach internetowych Komisji 
Fulbrighta, Ambasady USA w Polsce, poprzez media społecznościowe i mailingi Komisji, Ambasady i Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, na stronach polskich uczelni i jednostek naukowych, a także poprzez sesje informacyjne na terenie 
całego kraju, krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe i targi edukacyjne. 
Kampania promocyjna #JestemFulbrighterem w mediach społecznościowych.
W maju i czerwcu 2019 r. wdrożyliśmy nowy logotyp programu. Zmiana została wprowadzona na poziomie globalnym, jednak 
lokalnie oznaczała dla nas konieczność uważnego i konsekwentnego wdrożenia nowego wizerunku na www, w mediach 
społecznościowych, w drukowanych materiałach informacyjnych, gadżetach, a także na stronach naszych partnerów. 
14. Rozwój inicjatyw dla absolwentów, w tym: 
a. Fulbright Buddies – wsparcie w formule jeden-na-jeden dla przyjeżdżających amerykańskich stypendystów w pierwszych 
tygodniach ich grantu; 
b. Ambasadorzy Programu Fulbrighta – lokalna i regionalna aktywność absolwentów-ambasadorów polegająca na organizacji 
spotkań informacyjnych, doradztwie indywidualnym, organizacji wykładów otwartych oraz animacji lokalnych grup 
absolwentów, m.in.: odbyły się lokalne spotkania integracyjne we Wrocławiu i w Gdańsku; ambasador programu w Warszawie 
zainicjował cykl cotygodniowych Wykładów Otwartych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wygłaszanych przez 
Fulbrightczyków; ambasadorka programu w Gdańsku zaprosiła na serię wykładów i prezentacji w Trójmieście i innych miastach 
Pomorza profesora socjologii Coreya Dolgona, który wygłosił serię wykładów nt. amerykańskich ruchów prawoczłowieczych, a 
także, jako muzyk z pasji wykonał dwa koncerty amerykańskiej muzyki folkowej. 
c. FulbrighterApp – globalny portal społecznościowy wyłącznie dla stypendystów i absolwentów programu; Komisja odpowiada 
za animowanie polskich absolwentów w portalu. Publiczne działanie aplikacji rozpoczęto w sierpniu 2019 roku. 
d. Wsparcie wydania publikacji absolwenta Programu: dr. Tomasz Płudowski, American political issue ownership and framing z 
wykorzystaniem środków pozyskanych w ramach 1% podatku dla organizacji OPP.
W realizację zadań zaangażowani byli wszyscy pracownicy Komisji, jak również aktualni stypendyści i absolwenci Programu 
Fulbrighta. 
III. Specyfiką 2019 roku były obchody 60-lecia działania Programu Fulbrighta w Polsce. W związku z tym zaplanowaliśmy i 
zrealizowaliśmy szereg wydarzeń i działań, których rolą było nie tylko celebrowanie rocznicy programu, ale wyjście dzięki temu 
do szerszej publiczności, wsparcie naszych zabiegów promocyjnych, wzmocnienie marki programu, a w kontekście 
amerykańskim – pokazanie Polski i programu Fulbrighta w naszym kraju jako atrakcyjnej i rozwojowej opcji odbycia stażu 
zagranicznego. We wszystkie z tych działań byli włączeni absolwenci programu – polscy i amerykańscy: jako wykonawcy, 
autorzy, prezenterzy, a także jako uczestnicy i odbiorcy działań, więc była to jednocześnie istotna część naszych wysiłków na 
rzecz zbudowania silnej społeczności absolwentów programu w Polsce. 
Lista najważniejszych działań zrealizowanych w związku z 60-leciem:
• TEDxFulbrightWarsaw, Warszawa, 29 stycznia 2019 r., 160 uczestników. Wydarzenie w formacie TEDx z licencją TED odbyło się 
w Centrum Nauki Kopernik. Mówcami byli absolwenci i absolwentki programu reprezentujący różne dyscypliny, etapy kariery i 
generacje stypendialne. Odbyło się 11 wystąpień w języku angielskim. Ponieważ wydarzenie było zrealizowane na licencji TED, 
wszystkie mowy są dostępne online na oficjalnym kanale TEDx. Towarzyszyły im trzy sety muzyczne, a w przerwie pomiędzy 
sesjami odbyły się trzy równoległe warsztaty dot. „lasu w słoiku”, badania poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz fotografii. 
Uczestnicy byli wybrani spośród osób, które przesłały zgłoszenia z uzasadnieniem chęci udziału w wydarzeniu – byli 
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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

to głównie studenci i doktoranci, przedstawiciele wolnych zawodów, start-upowcy, naukowcy i pracownicy sektora NGO.
• Konferencja “How to attract American Students to Polish Universities” zorganizowana w partnerstwie w NAWA, Warszawa, 7-8
 marca 2019 r., 150 uczestników. Otwarcie konferencji 7 marca było połączone z obchodami naszego 60-lecia. Wykład 
inauguracyjny dot. tematyki konferencji wygłosiła prof. Juanita Villena-Alvarez z Uniwersytetu Karoliny Południowej w 
Beaufort. Ponadto wystąpili: Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher oraz Podsekretarz Stanu w MNiSW Sebastian 
Skuza. Wieczór zakończył koncert standardów jazzowych w wykonaniu U.S. Air Force Army Band, który przyjechał do nas z bazy 
wojsk amerykańskich w Niemczech specjalnie na tę okazję. 8 marca odbyły się merytoryczne prezentacje, wykłady oraz 
warsztaty tematyczne w mniejszych grupach. Uczestnikami wydarzenia byli przede wszystkim przedstawiciele polskich uczelni z 
całego kraju.
• Obecność podczas Siódmego Światowego Kongresu Studiów Polskich, w tym dyskusja panelowa poświęcona Programowi 
Fulbrighta, Gdańsk, 14-16 czerwca 2019 r., około 200 uczestników wydarzenia. 
• Obecność podczas XVI Forum Studiów Amerykańskich, w tym dyskusja panelowa poświęcona Programowi Fulbrighta, 
Białystok, 28-30 czerwca 2019 r., około 60 uczestników. 
• Wydanie nr 3/2019 “Czasu Kultury” z września 2019 roku – jest to wydanie specjalne, w dwóch równoległych wersjach 
językowych (polskiej i angielskiej, po 800 egz. każda), do którego większość materiału przygotowali absolwenci programu 
Fulbrighta z Polski i USA. Wszystkie zgłoszone przez nich artykuły przechodziły przez system podwójnej recenzji, tak by standard 
tego naukowego pisma został zachowany. Ponadto, redaktor wydania (także będący naszym absolwentem) włączył w wydanie 
prace plastyczne (komiksy, kolaże, zdjęcia obrazów) naszych absolwentów. W numerze znalazł się także wywiad z Jennifer 
Croft, absolwentką Fulbrighta z 2003 roku, która jest tłumaczką prozy Olgi Tokarczuk na język angielski. 
• Przyjęcie w rezydencji Ambasadora RP w Waszyngtonie, 25 października 2019 r., około 300 uczestników. Termin przyjęcia 
zbiegł się w czasie z coroczną konferencją absolwentów Fulbrighta realizowaną przez amerykańskie Fulbright Association, co 
zapewniło nam obecność licznych absolwentów programu z całego świata, głównie reprezentujących amerykański świat 
akademicki. Do udziału zaproszeni zostali także aktualni polscy stypendyści programu realizujący swoje projekty w okolicach 
Waszyngtonu, przedstawiciele partnerskich instytucji oraz osoby wybrane przez Ambasadę. 
Przyjęcie rozpoczął występ pianisty (i absolwenta Fulbrighta) Michaela Pecaka, który zagrał utwór Fryderyka Chopina (Polonez 
As-dur op. 53), następnie krótkie przemówienia wygłosili: gospodarz miejsca – Ambasador Piotr Wilczek, Wiceprzewodnicząca 
FFSB Anita McBride, Principal Deputy Assistant Secretary w Biurze Spraw Publicznych Departamentu Stanu USA Matthew 
Lussenhop oraz szefowa Alumni Association prof. Mary Ellen Schmider. Katering dostarczyły polskie firmy działające w 
Waszyngtonie. 
• Gala 60-lecia, Warszawa, 29 listopada 2019 r., około 160 uczestników. Gala była okazją do zwrócenia uwagi na to, że program 
Fulbrighta jest także skierowany do środowisk artystycznych, a wśród naszych absolwentów jest wielu wspaniałych muzyków i 
artystów sztuk wizualnych. Krótkie wystąpienia podczas gali wygłosili: Anna Budzanowska (wówczas Dyrektor Generalna 
MNiSW) oraz zastępca szefa Misji USA w Polsce Bix Aliu. Koncerty utworów muzyki klasycznej i jazzowej dali polscy i 
amerykańscy absolwenci programu: Magdalena Sas (wiolonczela), Michael Poll (gitara klasyczna), Nikodem Wojciechowski 
(fortepian), Stan Breckenridge (fortepian, wokal). Oficjalną część wydarzenia zakończyła aukcja dzieł sztuki naszych 
absolwentów. Do udziału w gali zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji partnerskich, w tym polskich uczelni, które szczególnie 
mocno są związane z programem, aktywnych absolwentów programu, którym w ten sposób chcieliśmy podziękować za ich 
aktywną postawę, byłych i obecnych członków Rady Fundacji i osoby aktywne w przeszłości i obecnie w Stowarzyszeniu 
Stypendystów Fulbrighta, przedstawicieli świata biznesu. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Onet.pl, który 
zrealizował i opublikował w swojej witrynie reportaż z gali.

IV. Prowadzenie promocji i rekrutacji w ramach pozostałych konkursów i programów administrowanych przez Komisję Fulbrighta 
lub partnerskie instytucje: Inter-Country Travel Grant, Scholar-in-Residence Award, Fulbright Schuman Program, Ronald and 
Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, Weiser Center, Karen Kirchgasser Enrichment Fund, 
Michael Gilmor Fund.

V. Całoroczna działalność informacyjna, promocyjna i doradcza Centrum Doradztwa EducationUSA w zakresie promocji studiów 
oraz innych wyjazdów edukacyjnych do Stanów Zjednoczonych, w tym: indywidualne doradztwo, spotkania w ośrodkach 
akademickich, szkołach średnich, innych placówkach edukacyjnych, udział w targach edukacyjnych, webinary.
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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

2000

100

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. 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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1. inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i 
organizowanie
wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań
naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć
z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty,
kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla 
obywateli
amerykańskich i polskich, w Stanach 
Zjednoczonych
Ameryki i w Rzeczypospolitej Polskiej,
2. inicjowanie, wspieranie i organizowanie wizyt 
oraz
wymiany studentów, praktykantów, naukowców,
nauczycieli, wykładowców, artystów i 
specjalistów
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz
Rzecząpospolitą Polską,
3. wspieranie tworzenia i realizacji programów 
rozwoju
nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i 
sztuki.

94.99.Z 2 992,50 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) 11 792 331,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 500 968,64 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 194 046,03 zł

e) pozostałe przychody 1 097 316,33 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 576,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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 787,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 500 599,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

4 500 599,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 7 280 368,30 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 698 415,69 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 3 230,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 992,50 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: 11 693 925,73 zł 2 992,50 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

9 802 552,95 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

698 415,69 zł

1 192 957,09 zł 2 992,50 zł

1 Dofinansowanie wydania publikacji stypendysty programu Fulbright - T. Płudowskiego 2 992,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

10 576,00 zł

0,00 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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)

10 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)

9,21 etatów

24 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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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)

334 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

334 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 175 061,00 zł

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

1 175 061,00 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)

14 952,53 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)  

5 622,74 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 127 896,00 zł

1 044 575,35 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

83 320,65 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47 165,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 175 061,00 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

46 060,25 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)

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)

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

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

14 634,00 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

0,00 zł

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

1 Wspieranie Obywateli RP 
oraz USA wyjeżdżających do 
uczelni i jednostek 
naukowych państwa drugiej 
strony

Wspieranie Obywateli RP oraz 
USA wyjeżdżających do uczelni i 
jednostek naukowych państwa 
drugiej strony

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

4 500 599,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 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

Justyna Janiszewska - dyrektor 
wykonawczy

Aneta Kluszczyńska - członek zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-06-23
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