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I. Informacje podstawowe o Fundacji 
 
Fundacja Świętego Mikołaja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.08.2002 r. 
Fundacja posiada status organizacji poŜytku publicznego. 
 
Siedziba:    05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 
Biuro:     00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 87 lok. 5 
Tel.: (22) 825 03 90 
Tel./faks:    (22) 625 17 14 
e-mail:    mikolaj@mikolaj.org.pl 
Strona internetowa:   www.mikolaj.org.pl 
Numery kont bankowych fundacji:  
 Volkswagen Bank Polska S.A.  

64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 
37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 
10 2130 0004 2001 0299 9993 0003 
80 2130 0004 2001 0299 9993 0004 
53 2130 0004 2001 0299 9993 0005 
26 2130 0004 2001 0299 9993 0006 
96 2130 0004 2001 0299 9993 0007 
Millenium Bank S.A. 
48 1160 2202 0000 0000 8901 2184 

NIP 123-09-97-285  
Regon 015474315 
Numer KRS:    0000126602 
 
Rada Fundacji  
Jarosław Gowin  
Paweł Łukasiak  
Janina Ochojska  
  
Zarząd 
Prezes zarządu - Dariusz Jacek Karłowicz zamieszkały w Warszawie ul. Marokańska 19D 
Wiceprezes zarządu - Joanna Ewa Paciorek zamieszkała w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40. 
 
Pracownicy 
Artur Bazak 
Karolina Błaszczyk 
Konrad Janowski 
Monika Madej 
Sylwia Romańczak 
Dominika Rosińska 
Michał RŜysko 
 
Wolontariusze  
Rafał Bartosiński 
Maciej Janik 
Joanna Kalicka 
Maciej Koper 
Agnieszka Mach 
Katarzyna Meissner 
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Mariusz Wójcik 
Leszek Zaborowski 
Tomasz Zdunek 
 
Celem działania fundacji jest : 

1. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,  
2. edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach 

społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,  
3. zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,  
4. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,  
5. propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z 

potrzebującymi,  
6. działania na rzecz solidarności między róŜnymi grupami społecznymi,  
7. promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, 

literatury i historii, 
8. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji 

pozarządowych. 
 
 
Fundacja realizuje wy Ŝej wymienione cele przez: 

1. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, 
prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji,  

2. organizowanie i finansowanie zbiórek pienięŜnych na rzecz innych organizacji,  
3. pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach, 
4. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, staŜy indywidualnych, kursów i innych 

form edukacyjnych w Polsce i innych krajach, 
5. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w 

zakresie określonym w celach fundacji, 
6. prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych i ekonomicznych, 

a w szczególności w sprawach związanych z finansowym aspektem dobroczynności oraz 
technik zbierania środków, 

7. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy. 
 
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja moŜe współdziałać z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 
 
W 2008 r. część działań z zakresu:  

• organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w 
zakresie określonym w celach fundacji, 

była działalnością odpłatną. 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
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II. Działania Fundacji 
 
1. Rodzinne domy dziecka - „Grunt to rodzina” 
 

 
 
W Polsce ponad 24 tys. osieroconych dzieci przebywa w 417 domach dziecka. Niestety tylko 
2261 dzieci mieszka w rodzinnych domach dziecka, których jest zaledwie 274. W tych domach 
dzieci są otoczone miłością i opieką, rodzeństwa nie są rozdzielane, uczą się funkcjonowania w 
rodzinie, codziennych obowiązków. Tutaj mają szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Dlatego od 5 
lat pomagamy rodzinnym domom dziecka i prowadzimy program „Grunt to rodzina”, składający 
się z 2 elementów: społecznej kampanii reklamowej i Funduszu Edukacyjnego.  
 
Kampania społeczna 
W grudniu 2008 roku przeprowadziliśmy, juŜ po raz piąty, kampanię społeczną promującą 
rodzinne domy dziecka. Celem akcji jest propagowanie idei rodzinnych domów dziecka i 
przełamywanie stereotypów oraz barier utrudniających powstawanie nowych placówek tego typu. 
Według badań 42% Polaków słyszało o rodzinnych domach dziecka (MillwardBrown SMG/KRC, 
2009). Od pięciu lat obserwujemy stały wzrost znajomości tego typu opieki zastępczej.  
W tym czasie znajomość wzrosła o 20 %. Podczas kampanii zbieramy takŜe pieniądze na 
Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka, podczas tegorocznej zebraliśmy 960 tys. zł. 
 
W kampanii wykorzystaliśmy film telewizyjny, reklamę radiową, plakaty wielkoformatowe 
(billboardy, citylighty), ogłoszenia prasowe, reklamy internetowe oraz reportaŜ o rodzinnych 
domach dziecka. Powierzchnia reklamowa w mediach została udostępniona bezpłatnie. 
Zorganizowaliśmy konferencję prasową, na której zaprezentowane zostały wyniki badań nt. 
sytuacji i potrzeb rodzinnych domów dziecka. Część kampanii sfinansowana została w ramach 
dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  
 
Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka  
Dzieci trafiające do rodzinnych domów często pochodzą z rodzin patologicznych lub z duŜych 
placówek, a zdecydowana większość z nich ma opóźnienia rozwojowe (92%)  i edukacyjne 
(74%). Dzieci mają niską samoocenę, kłopoty w szkole i brakuje im motywacji do dalszej nauki. 
Fundusz Edukacyjny powstał, aby im pomóc. Wspieramy projekty edukacyjne realizowane 
bezpośrednio przez rodzinne domy dziecka albo przez organizacje, które z nimi współpracują. 
Fundusz istnieje dzięki pieniądzom zbieranym podczas zbiórki publicznej, wpłatom 
indywidualnym, darowiznom od firm oraz Partnerów. Partnerem Funduszu jest Program 3 
Polskiego Radia. 
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Zasady rozdzielania pieni ędzy 
ZaleŜy nam, aby zebrane przez nas pieniądze, były wydane jak najbardziej efektywnie. Środki te 
rozdzielane są w konkursie, w którym mogły brać udział rodzinne domy dziecka oraz organizacje 
pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), które pracują z wychowankami rodzinnych domów 
dziecka. Nadesłane projekty są oceniane przez społeczną komisję na podstawie regulaminu. 
Podstawą do oceny są m.in. wyniki badań dotyczących potrzeb edukacyjnych dzieci i rodziców z 
rodzinnych domów dziecka (MillwardBrown SMG/KRC, 2004, 2008). W 2008 roku maksymalna 
kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosiła 10 000 zł. W trakcie trwania projektów 
przeprowadziliśmy ich monitoringi. Wydaliśmy takŜe folder prezentujący dofinansowane przez 
nas przedsięwzięcia. 
 
W 2008 r. przekazaliśmy 939 714 zł na projekty edukacyjne prowadzone w całej Polsce. 
Zrealizowano 136 projektów z udziałem ponad 900 dzieci z rodzinnych domów dziecka:  
 
„Wspólne Ŝycie-wspólna nauka”, RDD w Łodzi, 9550 zł 
 
„Wiedza naszą przyszłością 2” Fundacja Kairos, 10 000 zł 
 
 „Niepełnosprawni - tak samo zdolni” RDD w Warszawie Integracyjny, 9310 zł  
 
„Korepetycje i stypendia” Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "Macierz", 9700 zł 
 
„Poprawna wymowa” RDD w Daleszycach, 10 000 zł 
 
„Naucz się siebie, aby zmienić świat na lepszy” Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój 
Dom w Łodzi, 10 000 zł 
 
„Byłem, widziałem - zrozumiałem!” RDD Integracyjny w Warszawie, 9500 zł 
 
„Wyrównanie szans - język angielski - etap II” RDD nr 2 w Jaworzu, 5000 zł  
 
„Rozwijając siebie - uczę się pomagać” Stowarzyszenie u Siemachy, 9450 zł  
 
„Myślę, więc jestem II edycja” RDD nr 1 w Toruniu, 9720 zł  
 
„Matematyka, chemia, fizyka z małolatami przez świat pomyka” RDD nr 3 w Gdyni, 2522,20 zł  
 
„Wychowanie przez kulturę i sport” RDD nr 2 w Białymstoku, 3800 zł  
 
„Potrzebujemy specjalisty – kontynuacja” RDD nr 2 w Łodzi, 5550 zł  
 
„Warsztaty Robinsona” Fundacja Robinson Crusoe, 8950 zł  
 
„Edukacja na wakacjach - wspólny projekt trzech RDD” RDD nr 1 w Poznaniu, 9 999 zł  
 
„Edukacja na wakacjach - wspólny projekt trzech RDD” RDD nr 2 w Poznaniu, 9133 zł  
 
„Edukacja na wakacjach - wspólny projekt trzech RDD” RDD nr 6 w Poznaniu, 9999 zł  
 
„Wyrównać krok 2 - ku dojrzałości" RDD nr 28 we Wrocławiu, 10 000 zł  
 
„Mówimy i rozumiemy - z językiem angielskim w przyszłości II” RDD nr 1 w Wołominie, 9426 zł  
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„Rozwijanie zainteresowań i zdobywanie wiedzy kluczem do jutra” RDD nr 3 w Wołominie, 10 000  
 
„KaŜdy ma swoją drogę” RDD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, 10 000 zł  
 
„Więcej wiedzieć, lepiej pomagać - rozwój grupy wsparcia” RDD w Paczynie, 10 000 zł  
 
„Na szerokie wody przyszłości - rejs edukacyjny” RDD nr 3 w Łodzi, 9500 zł  
 
„Zajęcia edukacyjno - artystyczne: Uskrzydleni” RDD nr 11 we Wrocławiu, 6322 zł  
 
„Podnoszę kwalifikacje” RDD nr 2 w Białymstoku, 3500 zł  
 
„Musimy dać im szansę” RDD nr 1 w Wołominie, 9438 zł  
 
„Wiedza i języki obce szansą na przyszłość” RDD nr 3 w Wołominie,  7800 zł  
 
„Z pomocą łatwiej” RDD nr 2 w Bohukałach, 10 000 zł  
 
„Porozumienie bez przemocy mową ludzi, którzy troszczą się o siebie” RDD nr 1 w Białymstoku, 
3900 zł  
 
„Wyrównywanie szans” RDD w Rybniku, 9720 zł  
 
„A to ciekawe” RDD w Górznie, 8300 zł  
 
„Działaj lokalnie, myśl globalnie” RDD nr 3 w Toruniu, 4000 zł  
 
„W poszukiwaniu pasji” RDD nr 13 we Wrocławiu, 6024 zł  
 
„Ku prostowaniu dróg Ŝyciowych - warsztaty psychologiczne i psychoterapeutyczne” RDD w 
Bielsku Podlaskim, 4680 zł  
 
„Płyniemy po nasze marzenie - patent Ŝeglarski” RDD Happy Kids w Łodzi, 7157 zł  
 
„PodróŜe kształcą - Ŝyć zdrowiej - Ŝyć we wspólnocie” RDD w Lidzbarku Warmińskim, 10 000 zł  
 
„Z językiem niemieckim przez szkołę podstawową, gimnazjum i dorosłe Ŝycie” RDD w Nowych 
Załubicach, 4032 zł  
 
„Pokonać trudności” RDD w Brodach Starych, 9950 zł  
 
„Bądźmy lepsi dla siebie i innych” RDD w Dzięgielowie, 6000 zł  
 
„Angielski, matematyka, brzmi jak muzyka” RDD w śabcach, 10 000 zł 
 
„Mamy przyjaciół” RDD nr 8 we Wrocławiu, 8800 zł  
 
„Na szerokie wody przyszłości, rejs edukacyjny” Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój 
Dom w Łodzi, 9500 zł  
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„Rozwijamy skrzydła” RDD nr 1 w Poznaniu, 6970 zł  
 
„Bezbłędnie” Fundacja Super-ego, 7000 zł  
 
„Między nami rodzicami” Fundacja Super-ego, 7000 zł  
 
„Nie ma czasu do stracenia” RDD nr 1 w Woli Kopcowej, 6175 zł  
 
„ABC i angielski znasz i ty!” Fundacja VIVE "Serce Dzieciom", 6100 zł  
 
„Dziś poznaję język - jutro poznam świat” RDD „Tęczowy Ogród” w Krakowie, 9669 zł  
 
„Znam siebie i swój kraj” RDD nr 1 w Rudzie Śląskiej, 7675 zł  
 
„Zobaczyć ciszę” RDD nr 3 w Łodzi, 1800 zł  
 
„Nauczymy się siebie” RDD nr 2 w Łodzi, 10 000 zł  
 
„Szansa na indeks” RDD w Zakopanem, 1200 zł  
 
„Wiem i umiem pomóc dziecku z FAS” RDD w Starych Juchach, 1500 zł  
 
„Będę piłkarzem” RDD nr 5 w Szczecinie, 1400 zł  
 
 „Poszerzamy granice swoich moŜliwości” RDD nr 2 w Kawęczynie, 8950 zł  
 
„Pokonujemy trudności” RDD w Osieku, 9820 zł  
 
„Multimedialny komputer wspomagający edukację dzieci w RDD 24” RDD nr 24 we Wrocławiu, 
4 000 zł  
 
 „Zajęcia wyrównawcze korekcyjno-kompensacyjne, cz. II” RDD w Bielsku Podlaskim, 3960 zł  
 
„Z prawem jazdy jedziemy w dorosłość i uczymy się odpowiedzialności” RDD w Siedlcach,  
2600 zł  
 
„Angielski na start” RDD "Narnia" w Krakowie, 9824 zł 
 
„Świat w zasięgu naszych marzeń…” RDD Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie, 10 000 zł  
 
„Rodzinny tramwaj część IV - Gdzie ja jestem?” RDD nr 2 w Bohukałach, 10 000 zł  
 
„Razem do następnej klasy” RDD nr 2 w Jaworzu, 10 000 zł  
 
„Plener plastyczny - historia i natura na sztaludze" RDD w Przedmościu, 10 000 zł  
 
„Nauka kluczem do bram świata” RDD w Lidzbarku Warmińskim, 4300 zł  
 
„Edukacja teatralna” RDD w Nowych Załubicach, 4392 zł  
 
„Z komputerem w lepszą przyszłość” RDD w Świerklańcu, 3000 zł  
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„Pływać jak rybka” RDD w Brzozowie, 2880 zł  
 
„Okno na świat” RDD nr 4 w Wołowie, 4900 zł  
 
„Jestem super” RDD w śabcach, 10 000 zł  
 
„Wyprzedzić trudności - odnieść sukces II” RDD w Bochni, 6300 zł  
 
„PodróŜe kształcą” RDD w Miękini, 10 000 zł  
 
„Pragnienie wiedzy, kluczem do dobrej przyszłości” Fundacja VIVE "Serce Dzieciom", 8500 zł  
 
„Poznajemy region i zabytki dolnego śląska” RDD nr 21 we Wrocławiu, 10 000 zł  
 
„Dobry opiekun” RDD nr 10 w Radomiu, 2250 zł  
 
„Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego” RDD we Włoszczowej, 10 000 zł 
 
„Z komputera na rowera” RDD nr 2 w Toruniu, 9100 zł  
 
„Bieszczady - najdziksze góry Polski, miejsce spotkań róŜnych kultur” RDD nr 20 we Wrocławiu, 
1400 zł  
 
„Uczymy się języków obcych róŜnymi metodami” RDD w Siedlcach, 7000 zł  
 
”Obóz terapeutyczno – edukacyjny” RDD w Ostrowcu Świętokrzyskim, 9128 zł  
 
„Kiedyś będę specjalistą” RDD "Mały KsiąŜę" w Krakowie, 9821 zł  
 
„Okno na świat” RDD nr 1 w Chorzowie, 4500 zł  
 
„Z angielskim na Ty” RDD nr 2 w Kawęczynie, 8660 zł  
 
„Poznajemy piękno naszego regionu – Beskidy” RDD w Rybniku, 4608 zł  
 
„Edu-wakacje” RDD nr 2 w Warszawie, 10 000 zł  
 
„Wyrównujemy zaległości” RDD w Ostrowcu, 3000 zł  
 
„Z językiem angielskim za pan brat” RDD nr 1 w Woli Kopcowej, 4000 zł  
 
„Uczymy się z przyjemnością” RDD w Starych Juchach, 5044,90 zł  
 
„Poznajemy język sąsiadów” RDD nr 7 we Wrocławiu, 7000 zł  
 
„Równy start dla wszystkich” RDD nr 1 w Rudzie Śląskiej, 10 000 zł  
 
„Uczymy się bawiąc” RDD w Stradomi Dolnej, 2500 zł  
 
„Nie dajmy się chorobie - z nadzieją w przyszłość” RDD w Gąsawie, 9650 zł  
 
„PodróŜe kształcą” RDD nr 2 w Wołowie, 8000 zł  
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„Poznajemy świat sprzed tysiąca lat” RDD w Głogowie, 6598 zł  
 
„Rozwijamy swoje zdolności muzyczne, spełniamy marzenia” RDD w Nowym Garbowie, 4400 zł  
 
„Edukacja wspólna sprawa” RDD w Nowej Wsi Wschodniej, 10 000 zł  
 
“How are you? - in cyber world” RDD w Brodach Starych, 9950 zł  
 
”Pięknem wabiąca Polska nasza, na podróŜ w przeszłość nas zaprasza” RDD nr 3 w Gdyni  
6530 zł  
 
„Letni obóz edukacyjno-rehabilitacyjny: Górskim szlakiem" RDD w Gąsawie, 7268 zł  
 
„Nauka naszą przyszłością” RDD w Osieku, 9870 zł  
 
„Z prawem jazdy w dorosłe Ŝycie” RDD nr 2 w Nowym Sączu, 2400 zł  
 
„Wakacje dla ciała i ducha” RDD w Składowicach, 5200 zł  
 
„Ja teŜ potrafię” RDD nr 2 w Chorzowie, 6275 zł 
 
„Mamy apetyt do bycia lepszymi” RDD w Warszawie, 5920 zł  
 
„Klucz do królestwa” RDD w Ostrowcu Świętokrzyskim, 4000 zł  
 
„W zdrowym ciele trosk niewiele” RDD "Stecówka" w Postolinie, 5500 zł  
 
„Wiedza i wykształcenie - nasz najlepszy kapitał” RDD w Rzeszowie, 5000 zł  
 
„Wyrównywanie szans, poprawa wyników w nauce j. angielskiego” RDD w Widaczu, 7000 zł  
 
„Edukacja - lepszy start w przyszłość” RDD nr 3 w Częstochowie, 8955 zł  
 
„Poznajemy Polskę” RDD w Głusku, 6612 zł  
 
„Poznajemy regiony naszego kraju - polskie góry” RDD w Górze, 9000 zł  
 
„Wspólnie pójdziemy tą drogą” RDD w Małogoszczy, 10 000 zł  
 
„Co tak szłemi” RDD w Stradomi Dolnej, 3500 zł  
 
„Umiem język angielski jak koleŜanki i koledzy” RDD nr 6 w Radomiu, 3520 zł  
 
„Ja teŜ potrafię” RDD nr 23 we Wrocławiu, 5133 zł  
 
„Komputer i internet w naszym domu” RDD w Gostyninie, 3500 zł  
 
„Do startu gotowi…” RDD nr 8 we Wrocławiu, 8000 zł  
 
„Edukacja z charakterem” RDD im. Serca Jezusa w Lublinie, 3840 zł  
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„Galopem po dobre samopoczucie” RDD w Składowicach, 4000 zł 
 
„Rozwijamy talenty całej rodziny” RDD w Paczynie, 6800 zł  
 
„Spełnienie marzeń edukacyjnych” RDD w Pyzdrach, 3520 zł  
 
„Marzenia dziecka” RDD w Kosewie, 3000 zł  
 
„Uczymy się w ciszy i spokoju” RDD "Prom" w Koninie, 6500 zł  
 
„Aktywność, twórczość, nowoczesność” RDD nr 1 w Białymstoku, 6000 zł  
 
„Uczyć się łatwiej, szybciej i skuteczniej” RDD w Broniszewie, 6000 zł  
 
„Zajęcia wyrównawcze dla Weroniki i Magdy” RDD w Piastowie, 6000 zł  
 
„Zakup pomocy naukowych i wyposaŜenia niezbędnego w nauce” RDD w Małogoszczy, 4810 zł  
 
„Kolorowy świat” RDD w Gołdapi, 3500 zł  
 
„Wyjazd edukacyjno – rodzinny” RDD w Zamarskach, 7980 zł  
 
„Poznajemy swoją małą ojczyznę” RDD w Miąsowej, 6435 zł  
 
„Zaprzyjaźnić się z językiem angielskim w drodze do Londynu” RDD w Nidzicy,  9600 zł  
 
„Lubię ruch” RDD "Mały KsiąŜę" w Krakowie, 8245 zł  
 
„Od Mikołaja Reja do Wojtka Bellona - na świętokrzyskim szlaku” RDD Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Krakowie, 6500 zł  
 
„Wyrównać szanse” RDD w Białobłotach, 3000 zł  
 
"Z czasem wszystko jest moŜliwe" RDD w Ostrowi Mazowieckiej, 5600 zł 
 
"Poszerzamy wiedzę razem z komputerem" RDD nr 7 w Radomiu, 3900 zł 
 
"Wyrównać krok 2 - z duchem czasu" RDD nr 28 we Wrocławiu, 3500 zł 
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2. VIII Dzień Papieski 
 

 
 
Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na papieŜa. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Od 4 lat wspieramy to przedsięwzięcie organizując społeczną kampanię 
reklamową. W 2008 roku celem kampanii były: promocja Dnia Papieskiego, promocja hasła „Jan 
Paweł II Wychowawca młodych” oraz zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla 
ubogiej i zdolnej młodzieŜy ze wsi i małych miejscowości.  
 
Kampania trwała od 12 września do 12 października, z naciskiem na okres 1 - 12 października.  
W akcji wykorzystaliśmy: film reklamowy, reklamę radiową, plakaty wielkoformatowe, ogłoszenia 
prasowe, internetowe oraz plakaty w parafiach i komunikacji miejskiej. Media udostępniły 
powierzchnię reklamową bezpłatnie. Podczas kampanii prowadzona była zbiórka pieniędzy na 
stypendia dla ubogiej młodzieŜy, która nie tylko ma bardzo dobre wyniki w nauce, ale osiąga 
równieŜ sukcesy poza szkołą i angaŜuje się w działania społeczne. Fundusz jest prowadzony 
przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści nazywani są „Ŝywym pomnikiem” dla 
Jana Pawła II. Podczas VIII Dnia Papieskiego zebrano 7 mln zł. Obecnie programem 
stypendialnym objętych jest  2150 stypendystów  w 39 diecezjach na terenie całej Polski.  
 
 
 
3. Mama w pracy  
 

      
 
 

Pracujące mamy chcą wychowywać dzieci i rozwijać się zawodowo, ale często napotykają na 
swojej drodze problemy. Projekt „Mama w pracy” ma na celu informowanie o trudnościach w 
łączeniu obowiązków macierzyńskich z zawodowymi oraz poprawę warunków zatrudnienia 
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matek. W ramach akcji informacyjnej w 2008 roku zorganizowaliśmy konferencję prasową oraz 
wydaliśmy publikację prezentującą wyniki badań nt. macierzyństwa i pracy zawodowej, 
przeprowadzonych na nasze zlecenie przez Instytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC.   

Aby promować pracodawców, którzy dbają o kobiety, ogłosiliśmy w 2008 roku wspólnie z 
dziennikiem „Rzeczpospolita” i firmą MillwardBrown SMG/KRC drugą edycję konkursu dla „Firm 
przyjaznych mamom”. WyróŜniamy te przedsiębiorstwa i instytucje, które oferują przychylne 
warunki oraz podnoszą standardy traktowania matek w pracy. Ogłoszenie wyników odbędzie się 
w maju 2009 r.  

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
 
4. Pomoc dla rannych Ŝołnierzy i rodzin poległych 

W 2008 roku wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” przekazaliśmy ponad 160 tysięcy złotych na 
rzecz rannych Ŝołnierzy oraz rodzin poległych podczas misji pokojowych, m. in. w Iraku i 
Afganistanie. Pieniądze zostały zebrane podczas akcji „Rzeczpospolitej” przeprowadzonej w 
2007 roku. Z kaŜdego egzemplarza gazety sprzedanej w dniu 18 grudnia, do puli funduszu 
została oddana złotówka. Dodatkowo pieniądze przekazane zostały przez kancelarię prezydenta 
RP. Akcję wsparły równieŜ znane osoby ze świata polityki i mediów.  

Fundacja Świętego Mikołaja kontaktowała się z rannymi Ŝołnierzami oraz rodzinami ofiar, zbierała 
wnioski oraz przekazywała darowizny. Dzięki tej inicjatywie chcieliśmy nie tylko wesprzeć 
finansowo Ŝołnierzy i ich rodziny, ale takŜe przypomnieć o solidarności z potrzebującymi oraz 
podtrzymać pamięć o poległych.  

 
5. 10lecie działalno ści 
 

 
 
W 2008 roku minęło 10 lat odkąd zorganizowaliśmy pierwszą kampanię społeczną pod hasłem 
„To nieprawda, Ŝe nie ma juŜ nic do zrobienia” – jeszcze jako nieformalna grupa przyjaciół. 
Wszystkie nasze akcje były moŜliwe dzięki pomocy wielu osób i instytucji. Aby im podziękować 
zorganizowaliśmy 19 listopada galę urodzinową i wspólnie uczciliśmy nasze dziesięciolecie. Galę 
poprowadzili Edyta Jungowska oraz Kuba Strzyczkowski, a gwiazdą wieczoru był zespół Raz 
Dwa Trzy. Zostały teŜ wręczone nagrody św. Mikołaja dla osób i firm, które w największym 
stopniu przyczyniły się do rozwoju fundacji. Koszty organizacji tego wydarzenia zostały pokryte z 
przekazanej na ten cel darowizny. 
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6. Teologia Polityczna 
 

 
 
Fundacja Świętego Mikołaja jest wydawcą rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”.  
 
Rocznik i Seria 
W 2008 r. prowadziliśmy dystrybucję trzeciego i czwartego numeru pisma. Dochód ze sprzedaŜy 
został przeznaczony na cele statutowe fundacji. W tym roku przygotowaliśmy takŜe do wydania 
piąty numer pisma oraz ksiąŜki o tematyce filozoficznej, które ukaŜą się w ramach serii „Teologii 
Politycznej”. Ruszył takŜe nowy portal internetowy „Teologii Politycznej”. Na stronie 
zamieszczane są codziennie nowe artykuły, eseje, wywiady oraz komentarze autorów i 
współpracowników pisma.  
 
Spotkania „Teologii Politycznej”  
„Teologia Polityczna” regularnie organizuje debaty, dyskusje oraz pokazy filmowe, podczas 
których spotykają się przedstawiciele rozmaitych środowisk akademickich, artystycznych i 
medialnych. W 2008 roku odbyły się m. in.: pokaz przedpremierowy filmu „Trzech kumpli”, 
wystawa „Eugenika. Walka ze zwyrodnieniem rasy”, premiera i dyskusja wokół spektaklu Sceny 
Faktu TVP „Golgota wrocławska”, pokaz i dyskusja wokół spektaklu Teatru Telewizji 
„Norymberga”, spotkanie z reŜyserkami filmu „Trzech kumpli”, spotkanie „Polska zdziecinniała – 
wokół myśli Stanisława Brzozowskiego”, dyskusja wokół ksiąŜki „Kinderszenen” J. M. 
Rymkiewicza.  
 
Seminarium „Teologii Politycznej” na Uniwersytecie Warszawskim 
We współpracy z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną organizujemy seminarium dla 
studentów ostatnich lat z całej Polski. W roku akademickim 2007/2008 zajęcia odbywały się pod 
tytułem „Tragedia politycznego rozumu”. Zajęcia prowadzą Dariusz Karłowicz, Marek A. Cichocki 
i Dariusz Gawin. 
 
 
7. Inne 
W ramach umów o współpracy w 2008 r. przekazywaliśmy dotacje dla Domu Samotnej Matki w 
Brwinowie,  zwracaliśmy koszty leczenia Anny RŜysko, chorującej na ziarnicę złośliwą oraz 
koszty zakupu pompy insulinowej Ludmile Sidorowskiej, chorującej na cukrzycę. Wszystkie 
przekazane środki pochodziły z darowizn celowych, od osób indywidualnych. 
 
 
8. Kampania 1% 
W lutym i marcu tego roku przeprowadziliśmy kampanię internetową zachęcającą do przekazania 
1% podatku dla Fundacji Świętego Mikołaja. Zebraliśmy 184 901, 69 zł.  
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III. Koszty  

Rozliczenie projektów 2008  
 

Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) 

Realizacja zada ń statutowych 2 079 971,89  

Rodzinne domy dziecka – kampania 361 068,61    
Kreacja i produkcja 38 910,21  
Proj. graficzne: plakaty, film 1854,40 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Produkcja filmu reklamowego i reportaŜu 13 736,91 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Druk plakatów (m.in. billboardy), folderka 23 318,90 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Media 231 623,45   
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 61,00 Darczyńcy indywidualni 
Przestrzeń reklamowa bez opłaty 169 938,30 Darowizny od mediów, bartery 
Wyklejanie billboardów i citylightów, emisja 
filmu reklamowego 

61 624,15 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, biznes 

Koordynacja 85 011,61   
Wynagrodzenia dwóch koordynatorów: 
kampanii oraz Funduszu Edukacyjnego 

76 400,63 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni, biznes 

Monitoringi projektów Funduszu Eduk. 3011,47 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Telefon, Internet  2194,49 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni, biznes 

Komputer z oprogramowaniem 3405,02 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Inne  5523,34   

Czynsz, prąd, art. biurowe  2946,92 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni, biznes 

Opłaty pocztowe, kurier, podziękowania 2576,42 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Rodzinne domy dziecka – Fundusz 
Edukacyjny  949 714,00    

Sfinansowanie 136 projektów edukacyjnych 
w rodzinnych domach dziecka, w tym m.in.:   
kursy językowe, zajęcia wyrównawcze, 
wyjazdy eduk., komputery, podręczniki.  

939 714,00 Darczyńcy indywidualni, biznes, Polskie Radio 

Zwrot omyłkowej wpłaty 10 000,00 Darczyńca indywidualny 
Dzień Papieski – kampania 394 571,47      
Kreacja i produkcja 60 835,39  
Kreacja – licencje na zdjęcia (billboard, film) 9314,70 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Produkcja filmu, kopie do tv i kin 18 943,03 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Druk plakatów (m.in. billboardy, citylighty) 32 577,66 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Media 280 699,30  

Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 348,92 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 132 974,38 Darowizny od mediów, bartery 

Wyklejanie billboardów, citylightów itp.  147 376,00 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Koordynacja 52 611,74  

Wynagrodzenia koordynatora projektu 51 587,97 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Telefon  1023,77 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Inne, kurier  425,04 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Mama w pracy – kampania informacyjna 46 095,07  
Wysyłka publikacji z badaniami 4940,00 Europejski Fundusz Społeczny 
Konferencja prasowa 24,40 Darczyńcy indywidualni 
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Koordynacja 16 493,95  

Wynagrodzenia koordynatorów projektu 15 891,56 Europejski Fundusz Społeczny 

Telefon, Internet  602,39 Europejski Fundusz Społeczny 

Inne  24 636,72  

Czynsz, art. biurowe, środki czystości 7744,75 Europejski Fundusz Społeczny 

Obsługa księgowa, kurier, audyt projektu 9235,40 Europejski Fundusz Społeczny 

Domena www.mamawpracy.pl 71,12 Darczyńcy indywidualni 

Inne 110,00 Darczyńcy indywidualni 

Zwrot niewykorzystanej dotacji 7475,45 Europejski Fundusz Społeczny 
Pomoc dla rannych Ŝołnierzy i rodzin 
poległych 167 320,40   

Darowizny dla rannych Ŝołnierzy i rodzin 
poległych  162 571,00 Akcja „Rzeczpospolitej”, kancelaria Prezydenta RP 

Koordynacja 4749,40 Biznes 

10lecie działalno ści – gala urodzinowa 19 177,52  

Koncert „Raz Dwa Trzy”, pianista akomp. 10 634,00 Biznes 

Patronaty medialne 439,20 Bartery 

Zaproszenia, kartki, folder 2318,00 Darowizny rzeczowe 

Nagrody 1419,10 Biznes 

Wynajęcie sprzętu multimed., catering, inne 4367,22 Biznes 

Teologia Polityczna 134 114,74   

Numer 3 „Pierwszy rok bezkrólewia” 2635,13    

Dystrybucja 2635,13 Darczyńcy indywidualni 

Numer 4 "Mesjanizm i polityka" 2620,46  

Dystrybucja 2620,46 Darczyńcy indywidualni 

Numer 5 „Religia a modernizacja”  100 994,16  

Honoraria autorów 10 000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Produkcja (korekta, skład, druk) 42 999,99 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
darczyńcy instytucjonalni 

Wynagrodzenie koordynatorów projektu 42 739,46 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Telefon 4143,88 Darczyńcy indywidualni,  
Domena i obsługa techn. strony www 926,00 Darczyńcy indywidualni 
Inne 184,83 Darczyńcy indywidualni 
Seria Teologii Politycznej 20 624,05  
Tłumaczenie „Plato” E. Voegelina 12 000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Redakcja „Plato” E. Voegelina 3000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Wynagrodzenie koordynatora projektu 4744,40 Darczyńcy indywidualni 
Telefon  879,65 Darczyńcy indywidualni 
Spotkania Teologii Politycznej 7240,94  
Organizacja spotkań: plakaty promocyjne, 
ulotki, koordynacja, inne 

7240,94 Darczyńcy indywidualni, biznes 

Samotne matki 3000,00  
Dotacja dla Domu Matek z Dziećmi w 
Brwinowie 

3000,00 Darczyńcy indywidualni 

Ludmiła Sikorowska 3649,10  
Zwrot kosztów pompy insulinowej 3649,10 Darczyńcy indywidualni 
Anna R Ŝysko 134,31  
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Zwrot kosztów leczenia 134,31 Darczyńcy indywidualni 
Miasto miłosierdzia 558,67  
Nagroda dla najlepszej org. pozarządowej w 
konkursie podczas „Miasta miłosierdzia” 

558,67 Darczyńcy indywidualni 

Akademia Fundraisingu  568,00  
Delegacje – konferencja PR 568,00 Darczyńcy indywidualni 
Koszty administracyjne  51 596,98  
Koordynacja 5413,72 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Czynsz, prąd, telefon, Internet 17 294,70 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Komputer 2999,00 Darczyńcy indywidualni, biznes 

Opłaty pocztowe, kurier, ubezpieczenie  3697,73 Darczyńcy indywidualni, biznes 

Artykuły biurowe, środki czystości 2670,03 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Domena www.mikolaj.org.pl 183,00 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty bankowe, sądowe, inne  2227,31 Darczyńcy indywidualni 
Raport roczny, ulotki, kartki świąteczne 15 067,00 Darowizny rzeczowe 
Inne  2044,49 Darczyńcy indywidualni 
 
 
 
Joanna Pierścińska-Surowiec                                                        Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
Główna Księgowa                                                                           
 
 
 
                                                                                                       Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu                                                                                
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IV. Przychody 
 
Darczyńcy indywidualni 706 863,61 zł 
1 procent 184 901,69 zł 
Środki publiczne: Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narod. 

171 203,82 zł 

Biznes, instytucje 796 610,96 zł 
Działalność odpłatna 16 969,55 
Darowizny rzeczowe ( m. in. powierzchnia 
reklamowa) 

315 565,67 zł 

Odsetki bankowe 25 671,88 zł 
Inne (zwroty niewykorzystanych środków z 
rodzinnych domów dziecka) 

16 250,64 

 
 
V. Pracownicy Fundacji  

Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2008 roku siedmiu pracowników: Artura Bazaka –
umowa zlecenie, Karolinę Błaszczyk - na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), 
Konrada Janowskiego – umowa zlecenie, Monikę Madej na stanowisku młodszego koordynatora 
(umowa o pracę, pół etatu), Michała RŜysko - na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen 
etat), Sylwię Romańczak - na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Dominikę 
Rosińską - na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pół etatu).  

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych wynosiła:  201 527,14 zł. 

Członkowie Zarządu pracowali społecznie. 

 

VI. Pozostałe informacje finansowe 

Fundacja nie udzielała poŜyczek pienięŜnych, zawarła pięć umów-zleceń na łączną sumę brutto 
5830,00 zł. Fundacja nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani pozostałych środków trwałych. 
Wartość aktywów na dzień 31.12.2008: 881 377,30 zł, zobowiązań krótkoterminowych: 
6144,14zł.  

Fundacja wykonała państwowe zadania zlecone – otrzymała dotację od Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), w wysokości 120 920 zł, dwie dotacje od 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 30 000 zł i 15 000 zł, zakończyła 
kilkuletnie zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynik finansowy zadań 
równa się zeru. Całość dotacji została przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez zysku.  
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.  
 
W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 r. nie była przeprowadzona kontrola. W lutym 2008 r. został 
przeprowadzony audyt projektu „Mama w pracy”. 
 
 
 
 
 
Dariusz Karłowicz, prezes zarządu                          Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu                                                                               
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I. Oświadczenie kierownictwa 
 
Stosownie do artykułu 14 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi 
zmianami, Zarząd Fundacji Świętego Mikołaja przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 
kończący się 31.12.2008 R., na które składa się : 
 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008R., wykazujący po stronie aktywów i pasywów 
sumę 881 377,30 PLN. 

• Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 – 31.12.2008R, wykazujący zysk w 
wysokości 102 468,95 PLN. 

• Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o 
fundacjach oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 

 

 

 

Dariusz Karłowicz      Joanna Pierścińska-Surowiec 

Prezes zarządu       Główna Księgowa 

 

 

Joanna Paciorek 

Wiceprezes zarządu 
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II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
1. Informacje porz ądkowe. 
Sprawozdanie finansowe FUNDACJI   ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA , z siedzibą na  
UL. PRZESMYCKIEGO 40, 05-500 PIASECZNO  zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 6 
kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z 
późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami 
handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. 
 
Celem działania fundacji jest: 
1. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,  
2. edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, 

kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,  
3. zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,  
4. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,  
5. propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z 

potrzebującymi,  
6. działania na rzecz solidarności między róŜnymi grupami społecznymi,  
7. promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, 

literatury i historii, 
8. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych. 
 
Fundacja moŜe prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej 

celów. Fundacja moŜe takŜe uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach 

organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. 

 

2. Przedmiotem działalno ści gospodarczej jest działalno ść w zakresie: 

1. działalności wydawniczej – PKD 22.1,  

2. działalności poligraficznej – PKD 22.2,  
3. reprodukcji komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z,  
4. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych – PKD 73.20.A,  
5. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii – PKD 

73.20.C,  
6. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych – PKD 73.20.I,  
7. badania rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,  
8. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 

74.14.A,  
9. reklamy – PKD 74.40.Z,  
10. działalności fotograficznej – PKD 74.81.Z,  
11. działalności związanej z organizacją targów i wystaw – PKD 74.84.B,  
12. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych – PKD 80.42.Z,  
13. działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – PKD 85.1,  
14. opieki społecznej i wychowawczej – PKD 85.3,  
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15. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 
PKD 91.33.Z,  

16. produkcji filmów i nagrań wideo – PKD 92.11.Z,  
17. rozpowszechniania filmów i nagrań wideo – PKD 92.12.Z, 
18. projekcji filmów – PKD 92.13.Z 

 
Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów 

działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, 

jest uzaleŜnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po 

uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. 

Działalność gospodarcza moŜe być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie 

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego 

przez Zarząd. 

 
Fundacja została powołana aktem notarialnym  w dniu 29.05.2002 r. w Kancelarii Notarialnej 

Piotr Sroka i Monika Kędzierska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy 

Nowogrodzkiej 51,  pod nazwą „Fundacja Świętego Mikołaja”, z siedzibą w Piasecznie ul. 

Przesmyckiego 40, Repertorium A nr 5549/2002 i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. 

Warszawy XXI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000126602. Otrzymała zaświadczenie n numerze identyfikacyjnym REGON  - 015474315  

oraz  numer identyfikacji podatkowej 123-09-97-285. 

 
Członkowie Zarz ądu Fundacji: 

 
1. KARŁOWICZ Dariusz Jacek zamieszkały w Warszawie ul. Marokańska 19D 
2. PACIOREK Joanna Ewa zamieszkała  w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40. 

 
Fundacja realizuje wy Ŝej wymienione cele przez: 

a) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, 

prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji,  

b) organizowanie i finansowanie zbiórek pienięŜnych na rzecz innych organizacji,  

c) pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach, 

d) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, staŜy indywidualnych, kursów i innych 

form edukacyjnych w Polsce i innych krajach, 

e) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w 

zakresie określonym w celach fundacji, 

f) prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych i ekonomicznych, 

a w szczególności w sprawach związanych z finansowym aspektem dobroczynności oraz 

technik zbierania środków, 
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g) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy. 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja moŜe współdziałać z 

innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

 
Fundacja posiada Rad ę Fundacji w skład której wchodz ą: 

Jarosław Gowin, 

Paweł Łukasiak 

Janina Ochojska-Okońska 

 

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych : 

- nadzór nad działalnością Fundacji, 

- zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 

- zatwierdzanie sprawozdania finansowego 

- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji. 

 
     1.  Rachunek zysków i strat 

 
1. Przychody  
Przychody FUNDACJI z działalności statutowej obejmują przychody pochodzące z 
darowizn od osób fizycznych i organizacji. 

         2. Koszty  
FUNDACJA ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. MoŜna wyodrębnić koszty na 
realizację celów statutowych i koszty ogólne administracyjne fundacji. 
Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto: 

• Pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością 
statutową  

• Przychody finansowe z tytułu odsetek,  
• Koszty finansowe z tytułu odsetek,  
• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie 

związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji 
         3. Bilans 
 

1. Wartości niematerialne i prawne  wycenia się według cen nabycia  pomniejszonych o 
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

 Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 
- nabyte  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów uŜytkowych, 
- know-how 
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie 
przewidywanej ekonomicznej uŜyteczności, według następujących zasad: 
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- nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje    50%, 
- oprogramowanie komputerów       30%, 
- pozostałe wartości niematerialne i prawne     30%, 
- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w 

dniu przyjęcia do uŜytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. 
 
4. Środki trwałe  są wycenianie w cenie nabycia oraz dokonane odpisy aktualizujące ich 
wartość. 

 Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość 
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 

 Składniki majątku o przewidywanym okresie uŜytkowania nie przekraczającym jednego 
roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo 
odpisywane w cięŜar kosztów w momencie przekazania do uŜytkowania.  

 Środki trwałe umarzane są według metody liniowej  począwszy od miesiąca następnego po 
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej uŜyteczności. 

 Zastosowane stawki  amortyzacyjne są następujące: 
 

- urządzenia techniczne i maszyny 
 (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%, 
- sprzęt komputerowy 60%, 
- środki transportu  20%,  
- inne środki trwałe 20%. 

 
5.  NaleŜności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostroŜnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 
NaleŜności wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna 
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyŜszym 
jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten 
dzień. 
RóŜnice kursowe od naleŜności wyraŜonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i 
przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do 
przychodów finansowych.  
 
6. Środki pieni ęŜne wykazuje się w wartości nominalnej. 

WyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym 
w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyŜszym jednak od kursu 
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

 
7. Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów  czynne  dokonywane są, jeŜeli koszty 
poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 
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8. Fundusze własne  ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według 
ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu fundacji. 

 Fundusz statutowy  fundacji wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym.  

 9. Rezerwy  tworzy się na pewne lub o duŜym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
finansowych lub strat nadzwyczajnych, zaleŜnie od okoliczności, z którymi przyszłe 
zobowiązania się wiąŜą. 
Rezerwy tworzone są na poniŜsze tytuły: 

- straty z transakcji gospodarczych w toku, 
- udzielone gwarancje i poręczenia, 
- przyszłe świadczenia pracownicze  
 

10. Zobowi ązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z 
wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie 
innych niŜ środki pienięŜne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – 
które wycenia się według wartości godziwej. 
JeŜeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 
zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako 
długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 
 
Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 
sprzedaŜy stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 
niŜszym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski na ten dzień. 

RóŜnice kursowe dotyczące zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych powstałe na dzień 
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i 
dodatnie do przychodów finansowych.  

 
         11. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 

Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy. 

  
         Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostroŜności, obejmują w szczególności: 
- równowartość otrzymanych lub naleŜnych od kontrahentów środków z tytułu 
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 
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III. Rachunek zysków i strat 
 
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008  r. do dnia 31.12.2008 r. 
 

Wariant porównawczy 
Nazwa i adres jednostki: 
Fundacja Świętego Mikołaja 
Ul. Przesmyckiego 40 
05-500 Piaseczno 

   NIP 123-09-97-285 

Treść Za poprzedni rok 
obrotowy 
 ( zł i gr ) 

Za bieŜący rok obrotowy  
( zł i gr )  

0 1 2 
A. Przychody z działalno ści 
statutowej 

  3 538 894,18 zł  
 

2 185 221,39 zł 

   I. Składki brutto, określone statutem   
  II. Inne przychody określone statutem 3 538 894,18 zł 2 185 221,39 zł 
B. Koszty realizacji zada ń 
statutowych 

    3 031 317,06 zł 
 

 2 079 971,89 zł 

C. Wynik finansowy na działalno ści 
statutowej (wielkości dodatnia lub 
ujemna)(A-B) 

 
507 577,12  zł 

     
105 249,50 zł 

D. Koszty administracyjne: 87 533,42 zł  
 

51 593,51 zł 

   I. Amortyzacja - zł  2 999,00 zł 
   II. ZuŜycie materiałów i energii 17 929, 58 zł 4 521,11 zł 
   III. Usługi obce 27 138,02 zł 36 437,14 zł                     

   IV. Podatki i opłaty  2 125,00 zł 1 540,00 zł                        
 

   V. Wynagrodzenia oraz  
ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

17 793, 95zł  
 

5 413,72 zł 

   VI. PodróŜe słuŜbowe 22 146,09 zł -                       
   VII. Pozostałe  400,78 zł 682,54 zł                        
E. Pozostałe przychody  
(nie wymienione w poz. A i G) 

24,09 zł          44 235,22 zł 

F. Pozostałe koszty 
(nie wymienione w poz. B,D i H) 

1,00  zł 2,05 zł                       
 

G. Przychody finansowe 11 445,53 zł  4 581,21 zł                      
H. Koszty finansowe 4,16 zł  1,42 zł 
I. Wynik finansowy brutto na 
całokształcie działalno ści (warto ść 
dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H) 

431 508,16 zł 
 

102 468,95 zł 
 

J. Zyski i straty nadzwyczajne:   
   I. Zyski nadzwyczajne - wielkość 
dodatnia 

  

   II. Straty nadzwyczajne - wielkość 
ujemna 
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K. Wynik finansowy ogółem ( I + J ) 431 508,16 zł 
 

102 468,95 zł              
 

  I. RóŜnica zwiększająca koszty roku 
następnego (wielkość ujemna) 

  

  II. RóŜnica zwiększająca przychody   
roku następnego (wielkość dodatnia) 

431 508,16 zł 102 468,95 zł 
 

 
 
Joanna Pierścińska-Surowiec                                                        Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
Główna Księgowa                                                                           
 
                                                                     
                                                                                                      Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu 
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IV. Bilans 
 

Bilans na dzie ń 31.12.2008 r. 

 
Nazwa i adres jednostki: 
Fundacja Świętego Mikołaja 
Ul. Przesmyckiego 40 
05-500 Piaseczno 
NIP 123-09-97-285 

 

  

Aktywa 
Stan na koniec 
poprzedniego 

roku obrot owego 
(zł gr) 

Stan na koniec 
bieŜącego roku 
obrotowego (zł 

gr) 
  Pasywa  

Stan na koniec 
poprzedniego 

roku obrotowego 
(zł gr) 

Stan na koniec 
bieŜącego roku 
obrotowego (zł 

gr) 

A. Aktywa trwałe    
A. Fundusze 
własne 

 
772 764,21 

 
875 233,16 

I. Wartości 
niematerialne    I. Fundusz 

statutowy 
3 000,00 

 
3 000,00 

 

II. Rzeczowe 
aktywa trwałe    

II. Fundusz z 
aktualizacji 
wyceny 

  

III. NaleŜności 
długoterminowe    

III. Wynik 
finansowy z lat 
ubiegłych 

338 256,05 769 764,21 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

   
IV. Wynik 

finansowy netto za 
rok obrotowy  

 
431 508,16 

 
102 468,95 

V. 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

   

1. nadwyŜka 
przychodów nad 
kosztami (wielkość 
dodatnia) 

 
431 508,16 

 
102 468,95 

     

2. nadwyŜka 
kosztów nad 
przychodami 
(wielkość ujemna) 

  

B. Aktywa 
obrotowe 

 
 

781 659,74 
 
 

881 041,78  
B. Zobowi ązania i 
rezerwy na 
zobowi ązaniach 

 
9 238,73 

 
6 144,14 

 I. Zapasy 
rzeczowych 
aktywów 
obrotowych 

   

I. Zobowiązania 
długoterminowe z 
tytułu kredytów i 
poŜyczek 

  

II. NaleŜności 
krótkoterminowe 

 
8 937,88 

 
 

17 371,02 
  

II. Zobowiązania 
krótkoterminowe i 
fundusze 
specjalne 

 
9 227,52 

 
 

6 144,14 
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1. z tytułu dostawy 
towarów i usług 2 094,03 10 107,46  1. Kredyty i 

poŜyczki   

2. inne naleŜności 

 
 

6 843,85 
 
 

7 263,56  
2. z tytułu 

dostawy towarów i 
usług 

 
3 267,34 

 
 

 
3 961,74 

 
 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe  

772 721,86 
 

 
863 670,76 

 
 

 3. Inne 
zobowiązania 

453,52 
 

118,21 
 

1. środki pienięŜne 772 721,86 
 

863 670,76 
  

4. z tyt. 
podatków i 
ubezpieczeń 
społecznych 

5 506,66 
 

2 064,19 
 

2. pozostałe 
aktywa finansowe    5. Fundusze 

specjalne   

     III. Rezerwy na 
zobowiązania  

11,21 
  

C. 
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

343,20 335,52  IV. Rozliczenia 
międzyokresowe   

     
1.Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów  

  

     
2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

  

    
 

    

Aktywa razem 
 

782 002,94 
 

 
881 377,30 

 
 Pasywa razem 782 002,94 881 377,30 

 
 
 
Joanna Pierścińska-Surowiec                                                        Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
Główna Księgowa                                                                           
 
 
 
                                                                                                      Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu                                                                        
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V. Informacja dodatkowa 
 

Rozliczenie projektów 2008  
 

Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) 

Realizacja zada ń statutowych 2 079 971,89  

Rodzinne domy dziecka – kampania 361 068,61    
Kreacja i produkcja 38 910,21  
Proj. graficzne: plakaty, film 1854,40 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Produkcja filmu reklamowego i reportaŜu 13 736,91 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Druk plakatów (m.in. billboardy), folderka 23 318,90 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Media 231 623,45   
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 61,00 Darczyńcy indywidualni 
Przestrzeń reklamowa bez opłaty 169 938,30 Darowizny od mediów, bartery 
Wyklejanie billboardów i citylightów, emisja 
filmu reklamowego 

61 624,15 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, biznes 

Koordynacja 85 011,61   
Wynagrodzenia dwóch koordynatorów: 
kampanii oraz Funduszu Edukacyjnego 

76 400,63 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni, biznes 

Monitoringi projektów Funduszu Eduk. 3011,47 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Telefon, Internet  2194,49 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni, biznes 

Komputer z oprogramowaniem 3405,02 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Inne  5523,34   

Czynsz, prąd, art. biurowe  2946,92 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni, biznes 

Opłaty pocztowe, kurier, podziękowania 2576,42 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Rodzinne domy dziecka – Fundusz 
Edukacyjny  949 714,00    

Sfinansowanie 136 projektów edukacyjnych 
w rodzinnych domach dziecka, w tym m.in.:   
kursy językowe, zajęcia wyrównawcze, 
wyjazdy eduk., komputery, podręczniki.  

939 714,00 Darczyńcy indywidualni, biznes, Polskie Radio 

Zwrot omyłkowej wpłaty 10 000,00 Darczyńca indywidualny 
Dzień Papieski – kampania 394 571,47      
Kreacja i produkcja 60 835,39  
Kreacja – licencje na zdjęcia (billboard, film) 9314,70 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Produkcja filmu, kopie do tv i kin 18 943,03 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Druk plakatów (m.in. billboardy, citylighty) 32 577,66 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Media 280 699,30  

Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 348,92 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 132 974,38 Darowizny od mediów, bartery 

Wyklejanie billboardów, citylightów itp.  147 376,00 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Koordynacja 52 611,74  

Wynagrodzenia koordynatora projektu 51 587,97 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Telefon  1023,77 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Inne, kurier  425,04 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Mama w pracy – kampania informacyjna 46 095,07  
Wysyłka publikacji z badaniami 4940,00 Europejski Fundusz Społeczny 
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Konferencja prasowa 24,40 Darczyńcy indywidualni 
Koordynacja 16 493,95  

Wynagrodzenia koordynatorów projektu 15 891,56 Europejski Fundusz Społeczny 

Telefon, Internet  602,39 Europejski Fundusz Społeczny 

Inne  24 636,72  

Czynsz, art. biurowe, środki czystości 7744,75 Europejski Fundusz Społeczny 

Obsługa księgowa, kurier, audyt projektu 9235,40 Europejski Fundusz Społeczny 

Domena www.mamawpracy.pl 71,12 Darczyńcy indywidualni 

Inne 110,00 Darczyńcy indywidualni 

Zwrot niewykorzystanej dotacji 7475,45 Europejski Fundusz Społeczny 
Pomoc dla rannych Ŝołnierzy i rodzin 
poległych 167 320,40   

Darowizny dla rannych Ŝołnierzy i rodzin 
poległych  162 571,00 Akcja „Rzeczpospolitej”, kancelaria Prezydenta RP 

Koordynacja 4749,40 Biznes 

10lecie działalno ści – gala urodzinowa 19 177,52  

Koncert „Raz Dwa Trzy”, pianista akomp. 10 634,00 Biznes 

Patronaty medialne 439,20 Bartery 

Zaproszenia, kartki, folder 2318,00 Darowizny rzeczowe 

Nagrody 1419,10 Biznes 

Wynajęcie sprzętu multimed., catering, inne 4367,22 Biznes 

Teologia Polityczna 134 114,74   

Numer 3 „Pierwszy rok bezkrólewia” 2635,13    

Dystrybucja 2635,13 Darczyńcy indywidualni 

Numer 4 "Mesjanizm i polityka" 2620,46  

Dystrybucja 2620,46 Darczyńcy indywidualni 

Numer 5 „Religia a modernizacja”  100 994,16  

Honoraria autorów 10 000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Produkcja (korekta, skład, druk) 42 999,99 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
darczyńcy instytucjonalni 

Wynagrodzenie koordynatorów projektu 42 739,46 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Telefon 4143,88 Darczyńcy indywidualni,  
Domena i obsługa techn. strony www 926,00 Darczyńcy indywidualni 
Inne 184,83 Darczyńcy indywidualni 
Seria Teologii Politycznej 20 624,05  
Tłumaczenie „Plato” E. Voegelina 12 000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Redakcja „Plato” E. Voegelina 3000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Wynagrodzenie koordynatora projektu 4744,40 Darczyńcy indywidualni 
Telefon  879,65 Darczyńcy indywidualni 
Spotkania Teologii Politycznej 7240,94  
Organizacja spotkań: plakaty promocyjne, 
ulotki, koordynacja, inne 

7240,94 Darczyńcy indywidualni, biznes 

Samotne matki 3000,00  
Dotacja dla Domu Matek z Dziećmi w 
Brwinowie 

3000,00 Darczyńcy indywidualni 

Ludmiła Sidorowska 3649,10  
Zwrot kosztów pompy insulinowej 3649,10 Darczyńcy indywidualni 
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Anna R Ŝysko 134,31  
Zwrot kosztów leczenia 134,31 Darczyńcy indywidualni 
Miasto miłosierdzia 558,67  
Nagroda dla najlepszej org. pozarządowej w 
konkursie podczas „Miasta miłosierdzia” 

558,67 Darczyńcy indywidualni 

Akademia Fundraisingu  568,00  
Delegacje – konferencja PR 568,00 Darczyńcy indywidualni 
Koszty administracyjne  51 596,98  
Koordynacja 5413,72 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Czynsz, prąd, telefon, Internet 17 294,70 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Komputer 2999,00 Darczyńcy indywidualni, biznes 

Opłaty pocztowe, kurier, ubezpieczenie  3697,73 Darczyńcy indywidualni, biznes 

Artykuły biurowe, środki czystości 2670,03 Darczyńcy indywidualni, biznes 
Domena www.mikolaj.org.pl 183,00 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty bankowe, sądowe, inne  2227,31 Darczyńcy indywidualni 
Raport roczny, ulotki, kartki świąteczne 15 067,00 Darowizny rzeczowe 
Inne  2044,49 Darczyńcy indywidualni 
 
 
 
 
 
Joanna Pierścińska-Surowiec                                                        Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
Główna Księgowa                                                                           
 
 
 
                                                                                                       Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu                                                     

 
 


