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• 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 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

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 NIE

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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)                       

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

Leszek Kaczmarek członek rady TAK

Monika Kaczmarek członek rady TAK

Dan Hastings członek rady TAK

Eliza Przeździecka członek rady TAK

Dorothy Hansberry 
Bieguńska

członek rady TAK

Angelo Pressello członek rady TAK

Peter Strupp członek rady TAK

James A. Wolfe członek rady TAK

Maciej Chmieliński członek rady TAK

Arkadiusz Adamczyk członek rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Promocja, rekrutacja oraz wybór kandydatów w ramach programów stypendialnych na rok akademicki 2020/21 oraz 
2021/22.
I.I. Stypendia dla obywateli polskich:
• Fulbright Graduate Student Award 2021/22 – stypendia dla absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom licencjacki 
lub magisterski, którzy planują podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. W 2020 r. 
przyznano 8 stypendiów na rok akademicki 2021/22.
• Fulbright Junior Research Award 2021/22 – stypendia dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w polskich 
uczelniach i jednostkach naukowych, przeznaczone na realizację projektów badawczych w uczelniach, placówkach badawczych 
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lub organizacjach pozarządowych w USA. W 2020 r. przyznano 16 stypendiów na rok akademicki 2021/22.
• Fulbright Senior Award 2021/22 – 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 2020 r. przeprowadzono nabór na rok 
akademicki 2020/21. Decyzje dot. zatwierdzenia wybranych osób nastąpiły w 2021 r.
• Fulbright Slavic Award 2020/21 - stypendia przeznaczone dla pracowników badawczych i dydaktycznych polskich uczelni i 
jednostek naukowych, na realizację projektów dydaktycznych w uczelniach amerykańskich. W 2020 r. przyznano 3 stypendia na 
rok akademicki 2020/21, przy czym z uwagi na epidemię COVID-19 została również podjęta decyzja o przesunięciu ich realizacji 
na rok akademicki 2021-22.
• Fulbright STEM Impact Award 2020 – 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 2020 r. 
Rada Fundacji przyznała 3 stypendia na rok akademicki 2020/21, przy czym z uwagi na epidemię COVID-19 ostatecznie 
stypendia zostaną zrealizowana jesienią 2021 r.
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 2020 r. kontynuowaliśmy także 
wypłaty środków dla osób, które otrzymały stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2019/20. Działania programów 
stypendialnych dla Polaków były prowadzone w takim zakresie, w jakim pozwalała na to epidemia COVID-19. Zmiany w 
sposobie realizacji przyznanych stypendiów wynikające z pandemii obejmowały: ich skrócenie i w konsekwencji wcześniejsze 
powroty z USA, przesunięcie rozpoczęcia na późniejszy termin lub nawet na kolejny rok akademicki.
I.II. Stypendia dla obywateli amerykańskich:
• Fulbright English Teaching Assistantship 2020/21 – 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 2020 r. przyznano 10 stypendiów na rok akademicki 
2020/21.
• Fulbright Student Researcher Award 2020/21 – 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 2020 r. przyznano 11 stypendiów na rok akademicki 2020/21.
• Fulbright Scholar Award 2020/21 – 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 2020 r. przyznano 15 stypendiów na rok akademicki 2020/21. 
Z uwagi na rozwój pandemii, stypendia dla Amerykanów z rocznika 2019-20 uległy skróceniu, zaś w przypadku przedstawionych 
wyżej danych dot. stypendiów przyznanych w roku 2020, podjęto decyzję o ich przesunięciu na kolejny rok akademicki, tj. 2021-
22. W konsekwencji, w roku akademickim 2020-21 gościliśmy tylko jedną stypendystkę – powracającą na drugi rok stypendium 
stypendystkę programu ETA. 

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 2020 r. przeprowadziliśmy 
rekrutację i zorganizowaliśmy procedurę selekcji do programu. W efekcie 42 studentów studiów magisterskich i doktoranckich 
z Polski w roku akademickim 2020-21 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. 

II. Wydarzenia promocyjne, integracyjne i edukacyjne z udziałem stypendystów i absolwentów oraz zainteresowanych osób. Z 
uwagi na rozwój pandemii COVID-19, działania te zostały czasowo ograniczone lub zmieniły formę na działania on-line:
1. Międzynarodowa konferencja nt. praw intelektualnych realizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 31 stycznia-1 lutego 2020 roku. Wydarzenie zgromadziło 120 uczestników, w 
tym wielu absolwentów programów Fulbrighta. Finansowanie pochodziło z Departamentu Stanu USA.
2. Organizacja seminarium śródrocznego (mid-year evaluation meeting) dla amerykańskich stypendystów rocznika 2019-20 
(Toruń, 6-7 lutego 2020 r.). Było to ostatnie wydarzenie stacjonarne, które Komisja zrealizowała przed wybuchem epidemii. 
3. Organizacja tzw. „orientacji przedwyjazdowej” dla polskich stypendystów w formule dostosowanej do warunków dystansu 
społecznego. Zespół Komisji nagrał serię prezentacji, które zostały udostępnione przyszłym stypendystom online, następnie 
odbyły się dwie 1,5-godzinne sesje Q&A online (8 i 9 czerwca). Dodatkowo, w ramach przygotowania do różnic kulturowych, 
przygotowaliśmy webinar na temat sytuacji związanej z ruchem Black Lives Matter w USA (9 lipca) oraz webinar z udziałem 
studentów programu Graduate Student Award, którzy wyjechali jesienią do USA nt. praktycznych aspektów podróży, 
przekraczania granicy, życia uniwersyteckiego czy wynajmu mieszkania w warunkach epidemii (11 grudnia).
4. Organizacja ceremonii zakończenia roku akademickiego z Fulbrightem dla polskich stypendystów w formule spotkania online 
(25 września). Dyplomy, zwykle uroczyście wręczane przez przedstawicieli Ministerstwa i Ambasady USA, tym razem zostały 
przesłane pocztą. Do przesyłek dołączaliśmy pakiet gadżetów Fulbright Polska, w większości o charakterze praktycznym i 
zarazem potencjale promocyjnym (np. maseczki z logotypem Komisji).
5. Organizacja ceremonii zakończenia roku akademickiego z Fulbrightem dla amerykańskich stypendystów w formule spotkania 
online (10 lipca). Dyplomy, zwykle uroczyście wręczane przez przedstawicieli Ministerstwa i Ambasady USA, tym razem zostały 
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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

przesłane pocztą.
6. 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 (formuła 
wydarzeń: online);
7. Realizacja kolejnych edycji dwóch programów mentoringowych: 
a) w ramach EducationUSA wsparcie licealistów w przygotowaniu do aplikowania na amerykańskie uczelnie; mentorami w 
programie są w większości absolwenci programu Fulbrighta oraz inni absolwenci amerykańskich uczelni;
b) TopMinds - we współpracy ze Stowarzyszeniem Top500 Innovators wsparcie wyróżniających się studentów ostatniego roku 
studiów magisterskich i doktorantów w rozwoju kariery naukowej; mentorami w programie są absolwenci programów 
Fulbrighta oraz Top500 Innovators. Do końca 2020 roku zakończyliśmy rekrutację mentorów i mentorowanych, ich dobór w 
pary mentorskie oraz planowanie pierwszych spotkań szkoleniowych, które rozpoczną się z końcem stycznia 2021 (z uwagi na 
epidemię w formule online). 
8. Rozwój innych inicjatyw z udziałem absolwentów, w tym: 
a. Ambasadorzy Programu Fulbrighta – kontynuacja pierwszej edycji programu z udziałem 9 „ambasadorów”. Z uwagi na 
epidemię działania ambasadorów były nieco ograniczone i zawężone głównie do działań online. W grudniu 2020 roku odbyły się 
rozmowy ewaluacyjne między ambasadorami a dyrektor wykonawczą, mające na celu wprowadzenie poprawek do kolejnej 
edycji programu. 
b. Druga edycja akcji #JestemFulbrighterem polegająca na serii inicjatyw w mediach społecznościowych promujących Program 
Fulbrighta poprzez pokazywanie naszych absolwentów i stypendystów, m.in. playlista w aplikacji Spotify – utwory absolwentów 
programu i polecane przez absolwentów programu; sylwetki nagradzanych amerykańskich pisarzy i pisarek – stypendystów 
programu, zdjęcia stypendystów trzymających hasło „Jestem Fulbrighterem”/ „Jestem Fulbrghterką”, mało znane fakty dot. 
programu i jego absolwentów, czy nakładki na zdjęcia profilowe (realizacja we współpracy z agencją Big Picture). 
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. Seria 9 wywiadów w radiowej „Czwórce” oraz rozpoczęta jesienią 2020 seria wywiadów w polskim wydaniu Vogue ze 
stypendystkami Fulbrighta, która ma także pokazywać rolę i zaangażowanie kobiet w badania naukowe i rozwój nauki 
(realizacja we współpracy z agencją Big Picture). 
9. Wybór, opracowanie graficzne i produkcja nowych gadżetów promocyjnych Komisji, w tym takich, które możemy 
przekazywać w formie podziękowania za współpracę zasłużonym absolwentom programu (porcelanowe kubki, bezprzewodowe 
ładowarki do telefonów, ekologiczne, wielorazowe bambusowe słomki do napojów, krawaty i apaszki, wielorazowe maseczki 
ochronne). 
10. Organizacja spotkań online w ramach „2020 International Education Week” w listopadzie 2020 roku dot. możliwości 
wyjazdów stypendialnych i na studia do USA oraz na temat amerykańskiej kultury z udziałem aktualnie przebywającej w Polsce 
stypendystki amerykańskiej – Julii Dickenson, absolwentów oraz dyplomatów z Ambasady USA. 
11. Wspólne obchody amerykańskiego Święta Dziękczynienia w formule interaktywnego spotkania online dla amerykańskich 
absolwentów programu (25 listopada 2020 r.). Była to okazja, by wyjść do absolwentów z USA, wobec których nasza 
dotychczasowa oferta była dość mocno ograniczona. Ponadto, z okazji Święta Dziękczynienia przygotowaliśmy pakiety 
gadżetów Komisji, które w wersji „VIP” (większe pakiety, indywidualne kartki) trafiły do 49 osób, które wspierały nas aktywnie 
w ciągu ostatniego roku, a w wersji nieco skromniejszej trafiły do 180 osób, przede wszystkim do zamieszkałych w Polsce 
recenzentów wniosków składanych w 2020 roku w naszych naborach. Z uwagi na epidemię organizacja tradycyjnego obiadu z 
okazji tego święta nie była możliwa. 
III. Całoroczna działalność informacyjna, promocyjna i doradcza Centrum Doradztwa EducationUSA w zakresie promocji studiów 
oraz innych wyjazdów edukacyjnych do Stanów Zjednoczonych, w tym: indywidualne doradztwo, 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 0,00 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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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 740 000,00 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) 8 795 343,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 499 954,81 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 69 163,07 zł

e) pozostałe przychody 1 226 225,37 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 253,00 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

2 740 000,00 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 6 047 090,25 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 805 895,25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 1 025,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 8 829 468,75 zł 0,00 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

6 694 059,56 zł

0,00 zł

0,00 zł

117 314,20 zł

805 895,25 zł

1 212 199,74 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

8 253,00 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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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)

9,75 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)

2. Członkowie

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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2.1. 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)

300 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

300 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 124 331,85 zł

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

1 124 331,85 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)

16 079,67 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)  

6 151,81 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

1 095 620,65 zł

993 780,05 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

84 611,00 zł

- inne świadczenia 17 229,60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 711,20 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 1 124 331,85 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

46 085,70 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

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

7 381,10 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 Edukacji i Nauki 2 740 000,00 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 
wykonawcza

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 
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Informacja dodatkowa została sporządzona na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

Ad 1 (AKTYWA TRWAŁE)

Rzeczowe aktywa trwałe

GRUPA NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO SALDO NA BO SALDO NA BZ

1 Budynki i lokale 0,00 0,00

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 0,00

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 0,00

6 Urządzenia techniczne 84 832,17 108 391,99

7 Środki transportu 0,00 0,00

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 146 622,74 148 235,49

9 Inwentarz żywy 0,00 0,00

RAZEM AKTYWA TRWAŁE 231 454,91 256 627,48

Umorzenie rzeczowych aktyw trwałych

GRUPA NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO SALDO NA BO SALDO NA BZ

1 Budynki i lokale 0,00 0,00

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 0,00

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 0,00

6 Urządzenia techniczne 84 832,17 108 391,99

7 Środki transportu 0,00 0,00

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 146 622,74 148 235,49

9 Inwentarz żywy 0,00 0,00

RAZEM UMORZENIE AKTYWÓW TRWAŁYCH 231 454,91 256 627,48

Wartości niematerialne i prawne 

KONTO NAZWA KONTA SALDO NA BO SALDO NA BZ

020 Wartości niematerialne i prawne 4 034,41 34 634,41

020-1 Programy komputerowe 4 034,41 4 034,41

020-2 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 30 600,00

RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 4 034,41 34 634,41

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

KONTO NAZWA KONTA SALDO NA BO SALDO NA BZ

075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 034,41 34 634,41

075-1 Programy komputerowe 4 034,41 4 034,41

075-2 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 30 600,00

RAZEM UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 4 034,41 34 634,41

Ad 2. (GRUNTY UŻYTKOWANIE WIECZYSTE)

Ad 3. (WARTOŚĆ OBCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH) 

Ad 4. (ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAW WŁASNOŚCI) 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdnia finansowego 

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

USTĘP 1 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Ad 5. (KAPITAŁ PODSTAWOWY )

Struktura funduszu statutowego

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu Kwota

Wartość funduszu statutowego razem z tego: 1 490 694,41

1)     Fundusz założycielski 5 329,50

2)     PK wyniku finansowego za lata ubiegłe 253 605,23

3)     PK wyniku finansowego za rok 2001 83 753,18

4)     PK wyniku finansowego za rok 2002 1 067 497,56

5)     PK wyniku finansowego za rok 2003 1 032 508,26

6)     PK wyniku finansowego za rok 2004 -89 170,38

7)     PK wyniku finansowego za rok 2005 -476 807,09

8)     Korekta związana ze zmianą sposobu wyceny przychodów -1 360 859,87

9)     PK wyniku finansowego za rok 2006 -34 715,41

10)  PK wyniku finansowego za rok 2007 -73 130,48

11)  PK wyniku finansowego za rok 2008 -26 469,29

12)  PK  wyniku finansowego za rok 2009 349 997,88

13)   PK wyniku finansowego za rok 2010 -22 420,61

14)   PK wyniku finansowego za rok 2011 -51 054,18

15)  PK wyniku finansowego za rok 2012 241 727,18

16)   PK wyniku finansowego za rok 2014 257 428,18

16)   PK wyniku finansowego za rok 2015 426 929,78

17)  PK wyniku finansowego za rok 2016 179 946,03

19)  PK wyniku finansowego za rok 2017 -691 839,67

20)  PK wyniku finansowego za rok 2018 320 033,34

21)  PK wyniku finansowego za rok 2019 98 405,27

Ad 6. (KAPITAŁY WŁASNE)

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA BO STAN NA BZ

    I. Fundusz statutowy 1 392 289,14 1 490 694,41

    II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

    III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

    IV. Zysk (strata) netto 98 405,27 -34 125,50

Ad 7. (ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO)

W 2020 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 8 795 343,25

i poniosła koszty w wysokości 8 829 468,75

Wynik brutto za 2020 rok wyniosł -34 125,50

Podatek dochodowy za 2020 rok wyniosł 0,00

Wynik netto za 2020 rok wyniosł -34 125,50

Ad 8. (ROZLICZENIE REZERW) 

Ad 9. (ROZLICZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI) 

Ad 10. (PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH) 

Ad 11. (ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) 

TYTUŁY STAN NA BO STAN NA BZ

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 877 386,41 1 373 727,27

rozliczenia z tytułu stypendiów 3 877 386,41 1 373 727,27

koszty ubezpieczeń 0,00 0,00

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0,00 0,00

rezerwy na koszty 0,00 0,00

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 8 535 374,07 8 202 151,32

niewydatkowane dotacje 8 535 374,07 8 202 151,32

pozostałe 0,00 0,00

Ad 12. (ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU)

Ad 13. (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE) 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Ad 1. (STRUKTURA SPRZEDAŻY)
Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie

poprzedni obrotowy

Przychody razem 11 792 331,00 8 795 343,25

Z tego:

1)  Przychody działalności statutowej – typowe  -   -

2)  Inne przychody statutowe 11 597 619,60 8 715 593,65

w tym:

     1) dotacje Rządu USA - Fulbright 6 000 369,64 4 759 954,81

     2) dotacje Rządu RP - Fulbright 4 500 599,00 2 740 000,00

     3) dotacje na inne programy 0,00 0,00

     4) wpływy 1% na rzecz OPP 787,70 0,00

     5) inne przychody statutowe 1 095 863,26 1 215 638,84

3)  Pozostałe przychody 665,37 10 586,53

4)  Przychody finansowe 194 046,03 69 163,07

Ad 2. (AKTUALIZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH)

Ad 3. (AKTUALIZACJA ZAPASÓW) 

Ad 4. (WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ) 

Ad 5. (ROZLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO) 

Przychody księgowe 8 795 343,25

Różnica pomiędzy dotacjami faktycznie otrzymanymi, stanowiącymi przychody podatkowe,

a dotacjami naliczonymi memoriałowo dla potrzeb bilansowych
-78 859,46 

Przychody podatkowe 8 716 483,79

Przychody finansowe 225 557,61

Wpływ dotacji Rządu USA i RP 8 480 339,65

pozostałe przychody 10 586,53

Koszty księgowe 8 829 468,75

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,

zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdop
8 829 468,75

Koszty podatkowe 0,00

Dochód podatkowy 8 716 483,79

Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, 23, 24 i 47 ustawy o pdop 8 716 483,79

Dochód do opodatkowania 0,00

Ad 6. (DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH)

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów 

ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie

poprzedni obrotowy

Koszty razem, z tego: 11 693 925,73 8 829 468,75

1.  Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego: 10 888 210,88 7 901 017,09

   1) Program Fulbrighta z dotacji USA 5 301 953,95 3 954 059,56

   2) Program Fulbrighta z dotacji RP 4 500 599,00 2 740 000,00

   3) Inne zadania statutowe 1 085 657,93 1 206 957,53

2.  Koszty ogólnoadministracyjne z tego: 698 415,69 805 895,25

   1) Amortyzacja 7 775,77 20 713,57

   2) Zużycie materiałów i energii 14 464,00 22 269,39

   3) Usługi obce 265 225,38 321 702,83

   4) Podatki 0,00 0,00

   5) Wynagrodzenia 342 212,43 356 494,11

   6) Ubezpieczenia społ i inne świad. 59 212,49 60 259,90

   7) Pozostałe koszty rodzajowe 9 525,62 24 455,45

3. Pozostałe koszty operacyjne 107 299,16 5 242,21

4. Koszty finansowe 0,00 117 314,20

Przychody za rok:

Koszty za rok:

Nie dotyczy

USTĘP 2

Fundacja w ramach 1% otrzymała w 2020 roku 1 151,90 zł. Otrzymana kwota nie została wydatkowana. Wpływ został zaksięgowany na międzyokresowych 

rozliczeniach przychodu i będzie wykorzystany w przyszłym okresie. W momencie wydatkowania kwota wpływu zostanie przeksięgowana na przychód, a wydatek 

zostanie przedstawiony jako koszt.  

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Ad 7. (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE I NA WŁASNE POTRZEBY)

Ad 8. (NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE)

Ad 9. (ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE)

Ad 10. (PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU OPERACJI NADZWYCZAJNYCH)

Ad 1. (KURSY WALUT PRZYJĘTYCH DO PRZELICZENIA WARTOŚCI W WALUTACH OBCYCH)

Wypływy z rachunków bankowych wyceniane są wg kursu historycznego przy pomocy metody FIFO.

Ad 1. (WYJASNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH)

Ad 1. (ISTOTNE UMOWY NIE UWZGLĘDNIONE W BILANSIE)

Ad 2. (TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI)

Ad 3. (INFORMACJE O ZATRUDNIENIU)

Ad 4. (WYNAGRODZENIA WŁADZ FUNDACJI)

Opis Kwota w  PLN

Wynagrodzenia brutto z tytułu stosunku pracy 578 477,57

Wynagrodzenia wypłacone z zysku 0,00

Wynagrodzenia pozostałe-umowy zlecenia i o dzieło 0,00

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu razem 578 477,57

Ad 5. (POŻYCZKI DLA CZŁONKÓW WŁADZ FUNDACJI)

Ad 6. (USŁUGI BIEGŁYCH REWIDENTÓW I PODMIOTÓW UPRAWIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)

Ad 1. (ZDARZENIA LAT UBIEGŁYCH)

Ad 2. (ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM)

Ad 3. (ZMIANY ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI)

Ad 4. (PORÓWNYWALNOŚCI SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH)

Ad 1. (PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLNE I PODMIOTY POWIAZANE)

Ad 1. (ŁĄCZENIE JEDNOSTEK)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

USTĘP 3 

Nie dotyczy

USTĘP 2a

USTĘP 4 

Dokumenty kosztowe i przychodowe przeliczane są na złote polskie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę operacji.

Wpływy na rachunkach bankowych wyceniane są wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego operację.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

USTĘP 7

USTĘP 6

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Na dzień 31.12.2020 Fundacja zatrudniała 10 osób na umowę o pracę.

Nie dotyczy

USTĘP 5

Nie dotyczy
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Ad 1. (NIEPEWNOŚĆ CO DO KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI)

Ad 1. (INNE ISTOTNE INFORMACJE)

Warszawa, 10.05.2021

                    sporządził                                    

                    Paweł Jakubowski

                       

                    …………………………………………………

Justyna Kozyra-Bober

Członek Zarządu

……………………………………………………

Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposów wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

USTĘP 9

USTĘP 8 

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią koronawirusa i podejmie wszystkie możliwe kroki, aby załagodzić wszelkie negatywne 

skutki dla jednostki.

Justyna Janiszewska

Dyrektor Wykonawczy

Członek Zarządu

…………………………………………………

Aneta Kluszczyńska

Członek Zarządu

……………………………………………………
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