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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 
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 
Karolina Błaszczyk 
Konrad Janowski 
Monika Madej 
Sylwia Romańczak 
Dominika Rosińska 
Michał RŜysko 
 
Wolontariusze  
Rafał Bartosiński 
Małgorzata Majewska 
Ilona Piątek 
Mariusz Wójcik 
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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 2007 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 
 
Projekt „Grunt to rodzina” 
 

 
 
W Polsce istnieje 267 rodzinnych domów dziecka, w których mieszka 2.252 dzieci. Dla 
porównania w tradycyjnych domach dziecka - 401 placówek w kraju - mieszka 24.263 dzieci . 
Bardzo waŜnym, a wciąŜ mało znanym faktem jest, Ŝe koszt utrzymania dziecka w rodzinnym 
domu dziecka jest dwukrotnie niŜszy niŜ w Państwowym Domu Dziecka. Dzieci trafiające do 
rodzinnych domów nierzadko pochodzą z rodzin patologicznych lub z duŜych placówek, a 
zdecydowana większość z nich ma opóźnienia rozwojowe i edukacyjne. 
W 2004 roku rozpoczęliśmy projekt „Grunt to rodzina” składający się z 2 elementów: kampanii 
reklamowej i Funduszu Edukacyjnego.  
 
Kampania reklamowa 
W 2007 roku przeprowadziliśmy czwartą edycję kampanii społecznej promującej rodzinne domy 
dziecka. Celem akcji jest propagowanie idei rodzinnych domów dziecka i przełamywanie 
stereotypów oraz barier utrudniających powstawanie nowych placówek tego typu. Według badań 
38% Polaków słyszało o rodzinnych domach dziecka (MillwardBrown SMG/KRC, 2007). Od 
czterech lat obserwujemy stały wzrost spontanicznej znajomości tego typu opieki zastępczej.  
W tym czasie znajomość wzrosła o 16 %. 
 
Podczas kampanii zbieramy takŜe pieniądze na Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów 
dziecka. Media udostępniły bezpłatnie powierzchnię reklamową. RównieŜ bezpłatnie została 
wykonana większość prac związana z realizacją kampanii. W tym roku w kampanii 
wykorzystaliśmy telewizyjny animowany film reklamowy (40" i 50”), spot radiowy, plakaty 
wielkoformatowe (351 billboardów i 600 citylightów), ogłoszenia prasowe, internetowe oraz 
plakaty w komunikacji miejskiej (3000 plakatów A3), uruchomiona została akcja sms, powstał 
folder oraz reportaŜ o rodzinnych domach dziecka, który wyemitowały regionalne stacje 
telewizyjne. 
Część kampanii sfinansowana została w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz 
Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 
 
Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka  
 
Większość dzieci trafiających do rodzinnych domów ma opóźnienia rozwojowe (92%) i 
edukacyjne (73%). Dzieci mają niską samoocenę, kłopoty w szkole i brakuje im motywacji do 
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dalszej nauki. Fundusz Edukacyjny powstał, Ŝeby im pomóc. Fundusz wspiera projekty 
edukacyjne realizowane bezpośrednio przez rodzinne domy dziecka albo przez organizacje, które 
z nimi współpracują. Środki funduszu pochodzą ze zbiórki publicznej, darowizn od wielu osób i 
firm. Partnerem funduszu jest Fundacja Ernst & Young oraz Wydawnictwo Prószyński i S-ka. 
 
Jak dzielimy zebrane pieni ądze 
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 lub z osobami prowadzącymi takie domy. 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). Wsparcie finansowe udzielane zostało w postaci dotacji na realizację 
konkretnych przedsięwzięć edukacyjnych. W 2007 roku maksymalna kwota dotacji na realizację 
jednego projektu wynosiła 10 000 zł. W trakcie trwania projektów przeprowadziliśmy ich 
monitoringi. 
 
Liczby 
W 2007 r. przekazaliśmy 428 048 zł na projekty edukacyjne prowadzone w całej Polsce. 
Zrealizowano 69 projektów z udziałem 551 dzieci z rodzinnych domów dziecka: 
 
 „Prawo jazdy dobrym startem w dorosłość” - "Agatos" niepubliczny RDD w Gardnie (4860 zł). 
Kurs prawa jazdy dla czwórki dorosłych wychowanków rodzinnego domu dziecka. Jeden z 
chłopców zdobywa zawód mechanika samochodowego. 
 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” - RDD w Bartoszycach (10 000 zł). 
Zajęcia rekreacyjne i sportowe oraz wyjazdy do kina i teatru dla ośmiorga wychowanków domu.  
 
„Zobaczyłem - umiem, wiem!” - RDD w Warszawie (6840 zł) 
Wyjazdowe zajęcia wyrównawcze dla sześciorga dzieci (w tym dwójka upośledzona umysłowo, 
jedno dziecko z zespołem FAS (alkoholowy zespół płodowy), jedno dziecko po poraŜeniu 
mózgowym).  
 
„Razem w Europie” - RDD w Warszawie (8000 zł). 
Zakup komputera, pomocy plastycznych dla rodzinnego domu dziecka oraz całoroczny kurs 
języka angielskiego i zakup podręczników dla dwójki dzieci. 
 
„Język i do Rzymu doprowadzi” - RDD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie (8274 zł). 
Całoroczne kursy językowe dla ośmiorga wychowanków rodzinnego domu dziecka. Dwoje dzieci 
uczyło się języka francuskiego, czworo języka angielskiego, jedna osoba języka niemieckiego i 
jedna języka japońskiego (wychowanka ma szansę na stypendium w Japonii). 
 
„Lekcje Pianina” - RDD nr 2 w Białymstoku (1600 zł). 
Całoroczna nauka gry na pianinie dla wychowanki rodzinnego domu dziecka. Dzięki pieniądzom z 
Funduszu Edukacyjnego dziewczynka moŜe kontynuować grę na pianinie. 
 
„Wędrówka po mieście - przez kulturę do wiedzy” - RDD nr 1 w Wołominie (2400 zł). 
Wyjścia do kina, muzeów i do teatru dla sześciorga dzieci z rodzinnego domu dziecka. 
 
„Poznajemy regiony- Kraina Wielkich Jezior Mazurskich” - RDD nr 1 w Górze(5200 zł). 
Siedmiodniowy rejs dla całego domu po Mazurach. W rejsie wzięło udział dziesięcioro dzieci i 
dwójka opiekunów. 
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„Poznaję Świat - ParyŜ” - RDD nr 2 w Białymstoku (2200 zł). 
Dzięki dotacji z Funduszu Edukacyjnego dwie wychowanki mogły wziąć udział w szkolnej 
wycieczce do Francji. Dziweczynki uczą się języka francuskiego w gimnazjum. W szkole język 
francuski jest językiem wykładowym na części lekcji historii i biologii. 
 
„Wiedza naszą przyszłością 1” - Fundacja Kairos (10 000 zł). 
Dotacja Funduszu Edukacyjnego pozwoliła na zorganizowanie systemu korepetycji dla pięciu 
rodzinnych domów dziecka z Wrocławia w semestrze jesiennym. Z zajęć wyrównawczych 
skorzystało w sumie 31 dzieci. Zajęcia obejmowały matematykę, język angielski, plastykę i 
muzykę. Część zajęć była prowadzona przez wolontariuszy. 
 
„Więcej wiedzieć, lepiej pomagać - budowa grupy wsparcia” - RDD w Paczynie (10 000 zł). 
Letni obóz szkoleniowo - integracyjny dla dwóch rodzinnych domów dziecka ze Śląska. W czasie 
obozu zorganizowano zajęcia rozwijające dla dzieci oraz warsztaty dla opiekunów, w tym dla 
dwóch osób, które mają załoŜyć nowy rodzinny dom dziecka. Po obozie zorganizowano grupę 
wsparcia dla opiekunów. Z projektu skorzystało dwadzieścia dwoje dzieci i czworo opiekunów. 
 
„Dumam – Skumam” - RDD Kraśnik (10 000 zł). 
Trzynaścioro dzieci z rodzinnego domu dziecka wzięło udział w kursie szybkiego uczenia się, 
poprawienia koncentracji. Trenerzy prowadzili ćwiczenia automotywacji. Obóz został 
poprzedzony poznaniem umiejętności i deficytów dzieci. 
 
„Obóz terapeutyczny” - RDD w Świerklańcu (8500 zł).  
Terapeutyczny wyjazd dla dziewięciorga dzieci i dwójki opiekunów. W projekcie wzięło udział 
trzech terapeutów, którzy prowadzili zajęcia z zakresu socjoterapii, psychoterapii, rehabilitacji 
ruchowej i terapii logopedycznej.  
 
„Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne” - RDD nr 1 w Bielsku Podlaskim (2400 zł). 
Zajęcia wyrównawcze dla sześciorga dzieci z rodzinnego domu dziecka. W projekcie wzięli udział 
pedagodzy specjaliści. 
 
„Odkrywamy Pasje - rozwijamy talenty” - RDD w Grabinku (10 000 zł). 
Wyjazd edukacyjny dla ośmiorga dzieci i dwójki opiekunów oraz zajęcia artystyczne dla dzieci. 
 
„Uczymy się języka angielskiego” - "Agatos" niepubliczny RDD w Gardnie (3040 zł). 
Całoroczne korepetycje z języka angielskiego dla czwórki wychowanków rodzinnego domu 
dziecka. 
 
"Chcemy osiągać najwyŜsze szczyty" - RDD w Warszawie, Bohukałach i śabcach (10 000 zł). 
Wspólny wyjazd w Tatry czterech rodzinnych domów dziecka z Bohukałów (dwa domy), 
Warszawy i śabców. Poza wycieczkami po górach z przewodnikiem, dzieci wzięły udział w 
programie terapeutyczno – rozwojowym, a opiekunowie w spotkaniach z psychologiem. W 
projekcie brało udział 41 dzieci, 8 opiekunów i 3 wolontariuszy.  
 
"Chcemy osiągać najwyŜsze szczyty" - RDD nr 2 Towarzystwa "Nasz Dom" w Bohukałach 
(10 000 zł). 
Wspólny wyjazd czterech rodzinnych domów dziecka z Bohukałów (dwa domy), Warszawy i 
śabców w Tatry. Poza wycieczkami po górach z przewodnikiem, dzieci wzięły udział w programie 
terapeutyczno – rozwojowym, a opiekunowie w spotkaniach z psychologiem. W projekcie brało 
udział 41 dzieci, 8 opiekunów i 3 wolontariuszy.  
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"Chcemy osiągać najwyŜsze szczyty" - RDD w śabcach (10 000 zł).  
Wspólny wyjazd czterech rodzinnych domów dziecka z Bohukałów (dwa domy), Warszawy i 
śabców w Tatry. Poza wycieczkami po górach z przewodnikiem, dzieci wzięły udział w programie 
terapeutyczno – rozwojowym, a opiekunowie w spotkaniach z psychologiem. W projekcie brało 
udział 41 dzieci, 8 opiekunów i 3 wolontariuszy. 
 
"Wszystkie dzieci nasze - równe szanse" - RDD nr 2 w Jaworzu (5000 zł).  
Cykl zajęć wyrównawczych dla sześciorga dzieci. Oprócz korepetycji, prowadzone były ćwiczenia 
poprawiające koncentrację, analizę wzrokową i pamięć. 
 
"KaŜdy potrzebuje czegoś innego, aby być coraz lepszym" - RDD w Łodzi (2650 zł).  
Kurs przygotowujący na Akademię Medyczną oraz zakup pomocy naukowych. 
 
"Edukacyjny program muzyczny"  - RDD nr 2 w Koszęcinie (8000 zł).  
Obóz muzyczny dla ośmiorga dzieci, dojazdy do szkoły muzycznej, zakup instrumentów 
muzycznych. 
 
"Angielski na szóstkę" - RDD we Wsoli (2700,00 zł).  
Całoroczny kurs języka angielskiego dla dwójki dzieci. 
 
"Wyrównywanie szans -język angielski. Kontynuacja projektu" - RDD nr 2 w Jaworzu (5000 zł)  
Zajęcia z języka angielskiego dla szóstki dzieci i dwójki opiekunów. Zajęcia były prowadzone w 
dwóch grupach od września do czerwca. 
 
"Poprawna Wymowa" - RDD nr 4 Daleszyce 
34,5 pkt, kwota dofinansowania 10 000,00 zł  
Dzięki dotacji Funduszu Edukacyjnego zostały zorganizowane zajęcia z logopedą. Sfinansowany 
został zakup komputera.  
 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych"  - RDD nr 1 w Rybniku (7000 zł). 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki, informatyki, języka angielskiego oraz zajęcia muzyczne. W 
projekcie wzięło udział czternaścioro dzieci. 
 
"Zostaję artystą"  - RDD Zamarskie (4800 zł). 
Kolonie artystyczne dla siedmiorga dzieci. 
 
"Nauka to potęgi klucz" - RDD nr 2 w Koszęcinie (6500zł). 
Kurs języka angielskiego dla trzech osób oraz zakup materiałów naukowych. W ramach projektu 
Fundusz Edukacyjny sfinansował część czesnego za studia pedagogiczne jednego z opiekunów. 
 
"Potrzebujemy Specjalisty" - RDD Łódź (5950 zł).  
Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla czwórki dzieci. 
 
"Poznajemy swój region" - RDD nr 2 w Stradomi Dolnej (2500 zł).  
Tygodniowy wyjazd edukacyjny dla siedmiorga dzieci i dwójki opiekunów po Dolnym Śląsku. 
 
"Uzyskanie prawa jazdy zwiększa szansę na rynku pracy" - RDD nr 1 w Białymstoku (6000 zł).  
Kurs na prawo jazdy dla czwórki dorastających wychowanków. 
 
"PomóŜ nam pokonać trudności" - RDD nr 1 w Woli Kopcowej (5631 zł).  
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Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, mających problemy z nauką.  
 
"Mówimy i rozumiemy - z jęz. angielskim w przyszłość" - RDD nr 1 w Wołominie (6600 zł).  
Zajęcia z języka angielskiego dla siedmiorga dzieci. Lekcje były prowadzone zarówno przez 
lektora jaki i native speakera. W projekt zaangaŜowany był wolontariusz, który prowadził część 
zajęć. 
 
"W kręgu mowy i słuchu" - RDD nr 1 w Poznaniu (3320 zł).  
Dwa semestry nauki języka angielskiego dla jednego z wychowanków oraz ośmiomiesięczna 
terapia logopedyczna dla trójki dzieci. 
 
"Edukacyjny obóz Ŝeglarski Mazury 2007" - RDD Happy Kids (4200 zł). 
Edukacyjny rejs po Mazurach dla wychowanków i opiekunów z rodzinnego domu dziecka. 
 
"Edukacja poprzez teatr, czyli jak być otwartym, naturalnym i skutecznym" - RDD nr 2 w 
Kawęczynie (10 000 zł).  
Szkolenia dla dzieci metodą dramy, wspierające rozwój emocjonalny, aktywność społeczną i 
integrację. Dodatkowo w ramach projektu zostały zorganizowane wycieczki do muzeum, kina i 
teatru. W projekcie wzięło udział dziewięcioro dzieci. 
 
"Niepełnosprawni -tak samo zdolni!" - RDD Warszawa (6300 zł).  
Specjalistyczne zajęcia wyrównawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo i opóźnionych 
rozwojowo. Projekt objął pomocą sześcioro wychowanków. Prowadzone były zajęcia muzyczne, 
plastyczne oraz indywidualne zajęcia wyrównawcze, w sumie 342 godziny zajęć. 
 
"Mamy większe szanse, bo znamy język angielski" - RDD w Nowym Garbowie (3300 zł).  
Organizacja kursów przygotowawczych do matury z języka angielskiego dla dwóch 
wychowanków. 
 
"Dziś zasad nie znamy, jutro je pokochamy!" - RDD nr 3 w Gdyni (5085 zł).  
Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym. 
 
"Dogonić zagubioną szansę" - RDD w Paczynie (6400 zł).  
Zakup zestawu komputerowego, kurs prawo jazdy dla jednej z wychowanek oraz 120 godzin 
zajęć wyrównawczych. 
 
"Poprawiamy jedynki z jęz. angielskiego" - RDD w Swarzędzu (7080 zł). 
Całoroczny kurs języka angielskiego dla siedmiorga dzieci. 
 
"Komputer pod naszą strzechą" - RDD nr 1 w Bielsku Podlaskim (5950 zł).  
Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla rodzinnego domu 
dziecka.  
 
"Poznajemy piękno naszego regionu" - RDD nr 1 w Rybniku (3361 zł)  
Zaplanowany na cały rok cykl wycieczek krajoznawczych, wyjścia do teatru i muzeów. Dotacja 
Funduszu Edukacyjnego pokryła dojazdy oraz koszty biletów wstępu. 
 
"Z kulturą na ty cz 2" - RDD nr 1 w Poznaniu (7000 zł).  
Zaplanowany na cały rok cykl wycieczek krajoznawczych, wyjścia do kina, teatru i muzeów dla 
sześciorga dzieci i dwójki opiekunów. 
  
"Tworzenie więzów" - RDD nr 4 w Kielcach (10 000 zł).  
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Całoroczne zajęcia artystyczne i sportowe oraz wycieczka do Krakowa i Warszawy dla ośmiorga 
wychowanków. 
 
"Rodzinny tramwaj cz. III przesiadka" - RDD nr 1 Bohukały (10 000 zł).  
Szkolenie dla dwanaściorga opiekunów z rodzinnych domów dziecka. W pierwszym etapie 
zostały przeprowadzone warsztaty wyjazdowe dla opiekunów, następnie w ciągu roku superwizja 
w domach, podczas której była weryfikowana realizacja modułów ze szkolenia. 
 
"Pokonywanie trudności językowych"  - RDD Zamarskie (5900 zł).  
Kurs języka angielskiego dla trójki dzieci, zajęcia z języka niemieckiego dla jednego z 
wychowanków oraz zakup komputera dla domu. 
 
"Nauka z komputerem" - RDD nr1 Choszczno (3972 zł).  
Zakup zestawu komputerowego. 
 
"Wrzosowisko moŜe wszystko" - RDD w Toruniu (4300 zł).  
Zajęcia sportowe i artystyczne, warsztaty dziennikarskie, warsztaty matematyczne dla ośmiorga 
dzieci.  
 
"Przygotowanie młodzieŜy z RDD do udziału w rynku pracy" - RDD Towarzystwa "Nasz Dom" w 
Łękawicy (4000 zł).  
Warsztaty dla rodziców zastępczych i młodzieŜy z rodzinnych domów dzieci z zakresu 
poszukiwania pracy. 
 
"Język angielski - nasz najlepszy kapitał" - RDD w śabcach (10 000 zł).  
Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dziesięciorga dzieci prowadzone w domu przez 
lektora. Dzieci miały zajęcia w podziale na grupy wiekowe.  
 
"Najlepsza wśród najlepszych!" - Niepubliczny RDD w Dzięgielowie (2400 zł).  
Opłacenie rocznego czesnego w prywatnym gimnazjum z internatem dla wybitnie zdolnej 
wychowanki. Gimnazjum ma najlepsze wyniki w nauczaniu w powiecie Cieszyńskim. 
 
"Język angielski - gwarancja lepszej przyszłości" - RDD "Prom" (3365 zł).  
Kurs języka angielskiego dla dwójki starszych wychowanków. 
 
"Wyrównać krok" - RDD nr 28 we Wrocławiu (9000 zł).  
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, niemieckiego, z matematyki, przyrody, języka 
polskiego i historii, dodatkowo zorganizowane zostały spotkania z logopedą. W projekcie wzięło 
udział sześcioro dzieci. Oprócz profesjonalnych trenerów i lektorów projekt miał wsparcie 
wolontariuszy. 
 
"Bariery językowe do pokonania - zakup komputera" - RDD nr 1 w Woli Kopcowej (5500 zł).  
Zakup zestawu komputerowego oraz zajęcia z języka angielskiego dla ośmiorga dzieci. 
 
"Co dwie głowy to nie jedna" - RDD nr 1 Bohukały (8000 zł).  
Zajęcia wyrównawcze dla dziesięciorga wychowanków. Zajęcia prowadzone przez pedagogów 
objęły język polski, matematykę oraz język angielski. 
 
"Komputer w naszym domu" - RDD nr 2 w Stradomi Dolnej (3500 zł).  
Zakup zestawu komputerowego. 
 
"Letni obóz edukacyjny "Szymbarskie lato" - RDD StęŜyca (6900 zł).  
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Letni obóz edukacyjny dla trzydzieściorga dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin 
zastępczych oraz ich opiekunów. 
 
"Myślę więc jestem" - RDD w Toruniu (3700 zł).  
Korepetycje dla trzech wychowanków rodzinnego domu dziecka, uczących się obecnie w 
technikum. 
 
"Uczymy się razem - pomagamy sobie" - RDD nr 2 Wołów (10 000 zł).  
Zakup dwóch zestawów komputerowych, drukarki i kompletu programów edukacyjnych.  
 
"Terapia indywidualna i grupowa" - RDD w Świerklańcu (5070 zł).  
Całoroczna rehabilitacja ruchowa, korygowanie wad wymowy oraz psychoterapia dla ośmiorga 
wychowanków. 
 
"Poznajemy regiony Polski - zielona szkoła w sercu Borów Tucholskich" - RDD nr 1 w Górze 
(8000 zł).  
Udział dziesięciorga dzieci z rodzinnego domu dziecka w zielonej szkole.  
 
"W drodze do samodzielności - zajęcia językowe i nauka pływania" - RDD w Rzeszowie (5000 zł).  
Zajęcia z języka angielskiego oraz kurs nauki pływania dla czwórki dzieci z rodzinnego domu 
dziecka. 
 
"Szansa na lepszy start" - RDD w Paulinie (9900 zł).  
Zajęcia wyrównawcze z języków angielskiego i niemieckiego oraz z matematyki dla czwórki 
dzieci. Łącznie odbędzie się 99 godzin zajęć wyrównawczych. 
 
"Pozytywny Start" - RDD nr 4 w Kielcach (5800 zł).  
Zajęcia psychoedukacyjne (10 warsztatów profilaktycznych w dwóch grupach wiekowych), lekcje 
języka angielskiego dla ośmiorga wychowanków.  
 
"Wszyscy potrafimy pływać"  - RDD w Gostyninie (9000 zł).  
Całoroczny kurs nauki pływania oraz karnety na basen dla ośmiorga wychowanków rodzinnego 
domu dziecka. 
 
"Korepetycje, czyli fajne koreczki dla naszej dziateczki" - RDD w Siedlcach (1750 zł).  
Zajęcia wyrównawcze dla dwójki starszych wychowanków. 
 
Dotacja celowa dla RDD w Toruniu (1000 zł). 
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2. VII Dzień Papieski 
 

 
 
Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na papieŜa (16 października 1978 roku).  
W październiku wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowaliśmy 
ogólnopolską kampanię społeczną promującą VII Dzień Papieski. Celem kampanii były: promocja 
Dnia Papieskiego, promocja hasła „Jan Paweł II Obrońca godności człowieka” oraz zbiórka 
pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla ubogiej i zdolnej młodzieŜy ze wsi i małych 
miejscowości, prowadzonego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 
Stypendyści funduszu nazywani są „Ŝywym pomnikiem” dla Jana Pawła II. Podczas VII Dnia 
Papieskiego zebrano 6,4 mln zł. Obecnie programem stypendialnym objętych jest  2000 
stypendystów  w 39 diecezjach na terenie całej Polski.  
 
Od grudnia 2005 roku Fundacja Świętego Mikołaja wchodzi w skład Ogólnopolskiego Komitetu 
Organizacyjnego Dnia Papieskiego.  
 
Kampania społeczna 
 
Kampania trwała od 17 września do 14 października, z naciskiem na okres 1 - 14 października.  
W tym roku w akcji wykorzystaliśmy: film reklamowy (30” i 55”), spot radiowy, plakaty 
wielkoformatowe, ogłoszenia prasowe, internetowe oraz plakaty w parafiach i komunikacji 
miejskiej. Powstał reportaŜ o stypendystach fundacji, który wyemitowały regionalne stacje 
telewizyjne. Kampania powstała dzięki pracy wielu osób, firm i instytucji, którzy stworzyli zespół 
blisko 150 wolontariuszy.  
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3. Mama w pracy  
 

  
 
 
 
 
 

 
Projekt „Mama w pracy” to kampania społeczna organizowana przez Fundację Świętego 
Mikołaja, której tematem jest obecność matek na rynku pracy. Projekt został poprzedzony 
największymi jak dotąd w Polsce badaniami socjologicznymi (wykonanymi na zlecenie fundacji 
przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC), które diagnozują sytuację matek w pracy oraz ich 
motywacje w zakresie Ŝycia zawodowego. 
 
Celem projektu „Mama w pracy” jest zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji matek na 
rynku pracy oraz podniesienie standardów traktowania matek w pracy. 
 
Kampania informacyjna w 2007 roku składała się z czterech edycji, które odbyły się w maju, lipcu, 
wrześniu i listopadzie. Kolejne części dotyczyły następujących problemów: CiąŜa, a praca 
(tematem był wpływ ciąŜy na Ŝycie zawodowe kobiet), Mama wraca do pracy (tematem był 
powrót do pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka), Być mamą w pracy (poruszano 
problem łączenia obowiązków macierzyńskich i zawodowych), Mama robi karierę (mówiliśmy o 
karierze zawodowej matek, ich awansach i podwyŜkach w pracy). Na akcję składały się dwa 
rodzaje komunikacji: działania Public Relations ( 4 konferencje prasowe, wyprodukowanie i 
dystrybucja do stacji TV  4 reportaŜy) oraz działania reklamowe (ekspozycja 3000 plakatów 
wielkoformatowych). Efektem kampanii informacyjnej było kilkadziesiąt publikacji w mediach, a 
takŜe deklaracja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podjęcia działań poprawiających 
sytuację pracujących mam. 
W 2007 roku rozpoczęto równieŜ prace nad wydaniem publikacji dyskutującej problem 
dyskryminacji matek na rynku pracy w oparciu o przeprowadzone w ramach projektu badania. 
 
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
Firma przyjazna mamom 
Wspólnie z dziennikiem "Rzeczpospolita", instytutem badawczym MillwardBrown SMG/KRCW w 
lipcu ogłosiliśmy konkurs dla firm przyjaznych matkom pt "Mama w pracy".  
Otrzymaliśmy 121 zgłoszeń. Firmy były oceniane na podstawie anonimowej ankiety adresowanej 
do wszystkich kobiet zatrudnionych w firmie. Odpowiedzi na pytania pozwoliły ocenić jak dobrze 
matki czują się w swoim miejscu pracy. 
Kapituła konkursu szczególną uwagę zwróciła na trzy firmy, o których pracowniczki wypowiadały 
się najcieplej: Grupa Ikea, Tesco, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika. Konkurs wyłonił 31 
laureatów, który otrzymali tytuł "Firmy nieprzeciętnie przyjaznej matkom".
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4. Akademia Fundraisingu  
 
Przekazujemy wiedz ę 
W 2007 roku przeprowadziliśmy szkolenia oraz wykłady z marketingu społecznego i fundraisingu, 
m.in. dla studentów Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, studentów WyŜszej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, grupy studentów z Ukrainy, 
Rosji i Białorusi zaproszonych przez Fundację Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką, dla 
wolontariuszy Harcerskiej Fundacji Turystycznej „Pomarańczarnia”, dla organizacji 
pozarządowych w Gminie Rudniki, a takŜe na I Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w 
Krakowie. 
 
Doskonalimy nasze umiej ętności  
W marcu 2007 koordynatorzy fundacji wzięli udział w 44. Międzynarodowej Konferencji 
Fundraisingu w Dallas (USA), organizowanej przez Association of Fundraising Professionals. Jest 
to największe na świecie spotkanie, podczas którego odbywa się ponad 100 wykładów i szkoleń 
dających moŜliwość zdobycia wiedzy na temat pozyskiwania funduszy na cele charytatywne. 
W grudniu pracownicy Fundacji rozpoczęli zajęcia w Szkole Trenerów Fundraisingu prowadzonej 
przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.  
 
 
5. Teologia Polityczna 

 
 
Wydanie czwartego numeru rocznika 
Fundacja jest wydawcą rocznika filozoficznego „Teologia 
Polityczna”.  
W 2007 roku ukazał się czwarty numer pt. „Mesjanizm i polityka”, 
w którym mówimy o historycznym ujęciu problemu mesjanizmu, o 
współczesnym podejściu do misji wspólnoty politycznej na 
świecie oraz sytuacji w Polsce. 
 
Pismo ukazuje się dzięki środkom zebranym na ten cel od 
prywatnych ofiarodawców i instytucji: Fundacji Konrada 
Adenauera, Wydawnictwa Naukowego PWN. 
 
Wydanie czwartego numeru zrealizowano w ramach Programu 
Operacyjnego “Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

Prowadziliśmy dystrybucję oraz sprzedaŜ wysyłkową. „Teologia Polityczna” była dostępna w sieci 
sprzedaŜy Empik oraz w kilkunastu księgarniach w Polsce. Dochód ze sprzedaŜy czasopisma 
jest przeznaczony na cele statutowe fundacji. 
 
Spotkania „Teologii Politycznej” 
 
Interesuje nas opis rzeczywistości, poznawanie wzajemnych zaleŜności sfery politycznej i 
religijnej – człowiek w swoich najbardziej podstawowych wymiarach, doświadczeniach i 
potrzebach. Organizujemy spotkania z wybitnymi publicystami, politykami, historykami czy 
pisarzami i rozmawiamy z nimi o tym, co jest waŜne.  
 
Wieszanie a sprawa polska. Wokół ksi ąŜki Jarosława Marka Rymkiewicza 
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Spotkanie zorganizowaliśmy z pomocą NiezaleŜnego Samorządnego Koła Naukowego 
„Solidarność” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (31 maja 2007). W dyskusji 
wzięli udział.: Krzysztof Koehler, Paweł Lisicki i Bronisław Wildstein. Rozmowę prowadził Dariusz 
Karłowicz. 
 
Czy Polska straciła okazj ę, by siedzie ć cicho? Miejsce Polski w świecie 
Debata odbyła się w Pałacu Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim (20 listopada 2007). 
Wzięli w niej udział: Marek A. Cichocki, Jan Rokita, Adam Daniel Rotfeld, Aleksander Smolar. 
Dyskusję prowadził Bronisław Wildstein.  
Współorganizatorem debaty było NiezaleŜne Samorządne Koło Naukowe „Solidarność”, a 
patronat medialny nad spotkaniem objął portal www.salon24.pl. 
 
Seminarium Teologii Politycznej na Uniwersytecie Wa rszawskim 
 
We współpracy z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną organizujemy takŜe seminarium dla 
studentów ostatnich lat studiów. Tematy seminariów: „W drodze do Syrakuz” (2006/2007) 
„Tragedia Politycznego Rozumu” (2007/2008). Zajęcia prowadzą Dariusz Karłowicz, Marek A. 
Cichocki i Dariusz Gawin. 
 
 
6. Inne 
W ramach umów o współpracy przekazywaliśmy dotacje dla Domu Samotnej Matki w Brwinowie 
oraz zwracaliśmy koszty leczenia Anny RŜysko, chorującej na ziarnicę złośliwą. Wszystkie 
przekazane środki pochodziły z darowizn celowych, od osób indywidualnych. 
 
 
 
7. Kampania 1% 
 
W lutym i marcu tego roku przeprowadziliśmy kampanię internetową zachęcającą do przekazania 
1% podatku dla Fundacji Świętego Mikołaja. 
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III. Koszty Fundacji 

Rozliczenie projektów 2007  
 

Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) 

Realizacja zada ń statutowych 3 031 317,06  

Rodzinne domy dziecka - kampania 397 046,66    

Produkcje filmów, folderka, taśmy, 
kopiowanie 

13 136,73 
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji, darczyńcy 
indywidualni 

Druk plakatów (m.in. billboardy), folderka 
26 863,40 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji, Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, darczyńcy indywidualni 

Media 296 657,64   
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 52,46 Darczyńcy indywidualni 
Przestrzeń reklamowa bez opłaty 227 065,18 Darowizny od mediów, bartery 

Wyklejanie billboardów i citylightów 
69 540,00 

 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni 

Koordynacja 55 720,36   

Wynagrodzenia koordynatora projektu 
51 759,83 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji, Fundacja Grupy 
TP, darczyńcy indywidualni 

Monitoringi projektów Funduszu Eduk. 
1928,78 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Opłaty za telefon  2031,75 Darczyńcy indywidualni 
Inne  4668,53   
Artykuły biurowe, ksero 71,29 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty pocztowe, kurier, podziękowania 1982,88 Darczyńcy indywidualni 
Kartki świąteczne 2135,00 Kolor-Druk-darowizna 

Zwrot niewykorzystanej dotacji 479,36 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Rodzinne domy dziecka - Fundusz 
Edukacyjny  428 048,00    

"Agatos" niepubliczny RDD w Gardnie 7900,00 Darczyńcy indywidualni 
Fundacja Kairos we Wrocławiu 10 000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
Niepubliczny RDD w Dzięgielowie 2400,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD "Prom" w Koninie 3365,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD Happy Kids w Łodzi 4200,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Białymstoku 6000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Bielsku Podlaskim 16 700,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Bohukałach 18 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Choszcznie 3972,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD nr 1 w Górze 13 200,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Poznaniu 10 320,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Rybniku 10 361,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Woli Kopcowej 11 131,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Wołominie 9000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 Towarzystwa "Nasz Dom" w 
Bohukałach 

10 000,00 
Wydawnictwo Prószyński i S-ka ,Darczyńcy 
indywidualni 

RDD nr 2 w Białymstoku 3800,00 Darczyńcy indywidualni 
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RDD nr 2 w Jaworzu 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 w Kawęczynie 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 w Koszęcinie 14 500,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 w Stradomi Dolnej 6000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD nr 2 w Wołowie 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 28 we Wrocławiu 9000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 3 w Gdyni 5085,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 4 w Daleszycach 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 4 w Kielcach 15 800,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD Towarzystwa "Nasz Dom" w Łękawicy 4000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Krakowie 

8274,00 Darczyńcy indywidualni 

RDD w Bartoszycach 10 000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD w Gostyninie 9000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD w Grabinku 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Kraśniku 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Łodzi 2650,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Łodzi 5950,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Nowym Garbowie 3300,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Paczynie 16 400,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Paulinie 9900,00 Fundacja Ernst&Young 
RDD w Rzeszowie 5000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Siedlcach 1750,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w StęŜycy 6900,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Swarzędzu 7080,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Świerklańcu 13 570,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Toruniu 4300,00 Fundacja Ernst&Young 
RDD w Toruniu 3700,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Toruniu 1000,00 Dotacja celowa-darczyńcy indywidualni 
RDD w Warszawie 13 140,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Warszawie 8000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Warszawie, Bohukałach i śabcach 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Zamarskiem 10 700,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD w śabcach 20 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD we Wsoli 2700,00 Darczyńcy indywidualni 
Dzień Papieski - kampania 361 918,43      
Kreacja kampanii (m.in. licencje na zdjęcia) 6283,00 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Produkcje reportaŜu, taśmy, kopiowanie 20 011,37 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Druk plakatów (m.in. billboardy, citylighty) 26 047,00 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Media 285 560,60  

Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 84,18 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 209 890,12 Darowizny od mediów, bartery 

Wyklejanie billboardów i citylightów 75 586,30 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Koordynacja 20 719, 93  

Wynagrodzenia koordynatora projektu 19 508,75 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Opłaty za telefon  1211,18 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Inne  3296,53  
Artykuły biurowe 504,29 Darczyńcy indywidualni 

Podziękowania, opłaty pocztowe, kurier 2792,24 
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, darczyńcy 
indywidualni 

Mama w pracy - kampania 1 731 760,91  
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Kreacja kampanii (m.in. casting, projekt 
billboardów) 

40 534,30 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Produkcja reportaŜy, taśmy, kopiowanie, 
DVD 

109 808,36 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Konferencje prasowe 40 485,80 Europejski Fundusz Społeczny 
Przygotowanie i druk publikacji 44 599,95 Europejski Fundusz Społeczny 
Druk billboardów i citylightów 75 030,00 Europejski Fundusz Społeczny 
Media 1 287 960,10  

Ekspozycja billboardów i cityligtów  
1 050 420,00 

 Europejski Fundusz Społeczny 

Przestrzeń reklamowa za symboliczną 
opłatą 

25,62 Darczyńcy indywidualni 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 237 514,48 Darowizny od mediów 
Koordynacja 82 625,83  

Wynagrodzenia koordynatorów projektu 77 555,05 Europejski Fundusz Społeczny 

Opłaty za telefon  5070,78 Europejski Fundusz Społeczny 

Inne  50 716,57  

Czynsz, Internet, tel stacjonarny  5309,04 Europejski Fundusz Społeczny 

Opłaty pocztowe, podziękowania 1821,45 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Obsługa księgowa, prawna, kurier 21130,23 Europejski Fundusz Społeczny 

Artykuły biurowe, środki czystości 3083,77 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Domena www.mamawpracy.pl, obsługa 3012,08 Europejski Fundusz Społeczny 

Badania, audyt 15860,00 Europejski Fundusz Społeczny 

Rejestracja logo (Urząd Patentowy) 500,00 Darczyńcy indywidualni 

Teologia Polityczna 94 177,25   

Numer 3 „Pierwszy rok bezkrólewia” 2541,09    

Przestrzeń reklamowa  2379,00 Darczyńcy indywidualni 

Zwrot niewykorzystanej dotacji, inne 162,09 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
darczyńcy indywidualni 

Numer 4 "Mesjanizm i polityka" 78 453,36  
Licencja na zdjęcie na okładkę, pozwolenie 
na przedruk, proj. reklam i plakatów 
promocyjnych  

1364,90 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
darczyńcy indywidualni 

Produkcja (korekta, skład graficzny, druk) 
55 105,42 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja Konrada 
Adenauera, darczyńcy indywidualni 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 3000,00 Barter 
Wynagrodzenie koordynatora projektu 9450,01 Wydawnictwo Naukowe PWN 
Opłaty za telefon 502,49 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty pocztowe, artykuły biurowe, kurier 3969,92 Darczyńcy indywidualni 
Obsługa strony internetowej 1193,68 Darczyńcy indywidualni 
Inne 159,10 Darczyńcy indywidualni 
Zwrot niewykorzystanej dotacji 3707,84 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Numer 5 9607,72  
Produkcja  1195,60 Darczyńcy indywidualni 
Wynagrodzenie koordynatora projektu 6750,00 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty za telefon 422,81 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty pocztowe, artykuły biurowe, kurier 1125,43 Darczyńcy indywidualni 
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Inne 113,88 Darczyńcy indywidualni 
Seria Teologii Politycznej 3575,08  
Prawa autorskie 3575,08 Darczyńcy indywidualni 
Samotne matki 5762,10  
Dotacja dla Domu Matek z Dziećmi w 
Brwinowie 

5675,00 Darczyńcy indywidualni 

Zdjęcia (odbitki) dla matek z Brwinowa 87,10 Darczyńcy indywidualni 
Akademia Fundraisingu 1121,15  
Delegacje – konferencje, zjazdy, sympozjum 1121,15 Darczyńcy indywidualni 
Anna R Ŝysko 11482,56  
Zwrot kosztów leczenia 11482,56 Darczyńcy indywidualni 
Koszty administracyjne Fundacji 87 538,58  
Koordynacja 17793,95 Darczyńcy indywidualni 
Czynsz, prąd, Internet, telefon, ubezpiecz. 13192,72 Darczyńcy indywidualni 
WyposaŜenie i remont biura 6830,78 Domel, Import-Export, darczyńcy indywidualni 

Opłaty pocztowe, kurier  4490,73 Darczyńcy indywidualni 

Artykuły biurowe 3664,22 Darczyńcy indywidualni 
Domena www.mikolaj.org.pl 162,64 Darczyńcy indywidualni 
Delegacje, opłaty bankowe, sądowe 23 275,49 Darczyńcy indywidualni 
Raport roczny, wizytówki, druki firmowe 12 288,80 Drukoba -darowizna 
Inne (podziękowania, środki czystości itp.) 5839,25 Darczyńcy indywidualni 
 
 
 
Joanna Pierścińska-Surowiec                                                        Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
Główna Księgowa                                                                           
 
 
 
                                                                                                       Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu                                                                                
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IV. Pracownicy Fundacji  
 

Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2007 roku sześciu pracowników: Karolinę Błaszczyk - 
na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Monikę Madej na stanowisku asystenta 
(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, pełen etat), Konrada Janowskiego - na 
stanowisku koordynatora (umowa-zlecenie).  

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych wynosiła: 182 817,58 zł. 

Członkowie Zarządu pracowali społecznie. 

 

V. Pozostałe informacje finansowe 

Fundacja nie udzielała poŜyczek pienięŜnych, zawarła 1 umowę-zlecenie, na sumę brutto 
1350,00 zł -miesięcznie.  

Fundacja nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani pozostałych środków trwałych. 

Wartość aktywów na dzień 31.12.2007: 782 002,94 zł, zobowiązań: 9 238,73 zł.  
 
Fundacja wykonała państwowe zadanie zlecone – otrzymała dotacje od Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej, w wysokości 93 300 zł, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 
wysokości 28 610,00 zł. Wynik finansowy zadań równa się zeru. Całość dotacji została 
przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez zysku. Fundacja jest w trakcie wykonywania 
zadania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.  
 
W okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. nie była przeprowadzona kontrola. We wrześniu 2007 r. 
został przeprowadzony audyt projektu „Mama w pracy”. 
 
 

 
 
Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
 
 
 
                                                                                                        
Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu                                                                                 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno 

NIP 123-09-97-285 
 
 

 
 

Sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2007-31.12.2007                                                                                           Strona 22 z 36 

 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 
01.01.2007-31.12.2007



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno 

NIP 123-09-97-285 
 
 

 
 

Sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2007-31.12.2007                                                                                           Strona 23 z 36 

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 31.12.2007, na które składa się : 
 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007, wykazujący po stronie aktywów i pasywów 
sumę 782 002,94 PLN. 

• Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 – 31.12.2007, wykazujący zysk w wysokości 
431 508,16 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 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 
 
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 i ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z 
późniejszymi zmianami. 

 

Celem działania fundacji jest : 

wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,  

edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, 
kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności, 

zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,  

pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,  

propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z 
potrzebującymi,  

działania na rzecz solidarności między róŜnymi grupami społecznymi,  

promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, 
literatury i historii, 

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. 
 
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,  
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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,  

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, których 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 o numerze identyfikacyjnym REGON  - 015474315  
oraz numer identyfikacji podatkowej 123-09-97-285. 
 
Członkowie Zarządu Fundacji: 
Karłowicz Dariusz Jacek zamieszkały w Warszawie ul. Marokańska 19D 
Paciorek Joanna Ewa zamieszkała  w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40. 
 
 Fundacja realizuje wyŜej 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, 

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. 
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Fundacja posiada Radę Fundacji, w skład której wchodzą: 
1. Jarosław Gowin, 
2. Paweł Łukasiak, 
3. 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. 

Rachunek zysków i strat 
Przychody  
Przychody Fundacji z działalności statutowej obejmują przychody pochodzące z darowizn od 
osób fizycznych i organizacji. 
 
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: 

9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością 
statutową  

10. Przychody finansowe z tytułu odsetek,  
11. Koszty finansowe z tytułu odsetek,  
12. Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie 

związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji 

Bilans 
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: 
 
- 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. 
 

 
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 
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stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej 
koszty uzyskania przychodu. 
 
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%. 

 
 

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.  
 
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. 
 
Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów  czynne  dokonywane są, jeŜeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 
 
Fundusze własne  ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu fundacji. 
 
Fundusz statutowy  fundacji wykazuje się w wysokości określonej statucie i wpisanej w rejestrze 
sądowym.  
 
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  
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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.  
 
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 01.01.2007  r. do dnia 31.12.2007 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 

  1 489 192,08 zł  
 

3 538 894,18 zł  
 

   I. Składki brutto, określone statutem   

  II. Inne przychody określone statutem 1 489 192,08 zł 
 

3 538 894,18 zł 

B. Koszty realizacji zada ń 
statutowych 

    1 312 711,41  zł  
 

3 031 317,06 zł 

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

176 480,76 zł 
 

     507 577,12  zł  
 

D. Koszty administracyjne: 52 766,98 zł  
 

87 533,42 zł  

   I. Amortyzacja 1600,00 zł 
 

- zł  
 

   II. ZuŜycie materiałów i energii 7 892,98 zł 17 929, 58 zł  
   III. Usługi obce 12 747,05 zł                      27 138,02 zł  

   IV. Podatki i opłaty  1 198,00 zł                         2 125,00 zł  
 

   V. Wynagrodzenia oraz  
ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

17 629,63 zł 
 

17 793, 95zł  
 
 

   VI. PodróŜe słuŜbowe 9 397,89 zł                        22 146,09 zł  
   VII. Pozostałe  2 301,43 zł                         400,78 zł  
E. Pozostałe przychody  
(nie wymienione w poz. A i G) 

53 480,69 zł 
 

         24,09 zł  
 

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

852,37 zł 
 

                       1,00  zł  
 

G. Przychody finansowe 5 249,96 zł                        11 445,53 zł  

H. Koszty finansowe                           
0,16 zł 

4,16 zł 

I. Wynik finansowy brutto na 
całokształcie działalno ści (warto ść 
dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H) 

                  
181 591,81 zł  

 

 
431 508,16 zł 

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

  

   II. Straty nadzwyczajne - wielkość   
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ujemna 

K. Wynik finansowy ogółem ( I + J ) 
181 591,81 zł 431 508,16 zł 

              
 

  I. RóŜnica zwiększająca koszty roku 
następnego (wielkość ujemna) 

  

  II. RóŜnica zwiększająca przychody   
roku następnego (wielkość dodatnia) 

181 591,81 zł 431 508,16 zł 

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

Bilans na dzie ń 31.12.2007 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 obrotowego 
(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 341 256,05 

      
772 764,21 

 

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 

156 664,24 
 

 338 256,05 
 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

    
IV. Wynik 

finansowy netto za 
rok obrotowy  

181 591,81 
 

431 508,16 
 

V. 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

    

1. nadwyŜka 
przychodów nad 
kosztami (wielkość 
dodatnia) 

181 591,81 
 

431 508,16 
 

      

2. nadwyŜka 
kosztów nad 
przychodami 
(wielkość ujemna) 

  

B. Aktywa 
obrotowe 

 
393 903,40 

 

 
781 659,74 

 
 

B. Zobowi ązania i 
rezerwy na 
zobowi ązaniach 

 
52 931,99 

 
9 238,73 

I. Zapasy 
rzeczowych 
aktywów 
obrotowych 

   

I. Zobowiązania 
długoterminowe z 
tytułu kredytów i 
poŜyczek 

  

II. NaleŜności 
krótkoterminowe 

 
15 206,52 

 

 
8 937,88 

 
 

II. Zobowiązania 
krótkoterminowe i 
fundusze 
specjalne 

 
52 931,99 

 

 
9 227,52 

 

1. z tytułu dostawy 
towarów i usług 

840,00 
    2 094,03     1. Kredyty i 

poŜyczki    
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2. inne naleŜności 

 
14 366,52 

 
 

6 843,85 
  

2. z tytułu 
dostawy towarów i 
usług 

46 006,06 
 

 
3 267,34 

 
 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe  

378 696,88 
 

 
772721,86 

 
 

 3. Inne 
zobowiązania 207,6 

 
453,52 

 

1. środki pienięŜne 378 696,88 
 

772 721,86 
  

4. z tyt. 
podatków i 
ubezpieczeń 
społecznych 

6 718,33 
 

 
5 506,66 

 
 

2. pozostałe 
aktywa finansowe    5. Fundusze 

specjalne    

     III. Rezerwy na 
zobowiązania   11,21 

  

C. 
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

284,64 343,20  IV. Rozliczenia 
międzyokresowe    

       
1.Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów  

    

       
2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

    

      
 

      

Aktywa razem 394 188,04 
 

 
782 002,94 

 
 

 Pasywa razem 394 188,04 
 

 782 002,94 
 

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

Rozliczenie projektów 2007  
 

Projekt Koszt (zł) Źródło finansowania (kto pomógł) 

Realizacja zada ń statutowych 3 031 317,06  

Rodzinne domy dziecka - kampania 397 046,66    

Produkcje filmów, folderka, taśmy, 
kopiowanie 

13 136,73 
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji, darczyńcy 
indywidualni 

Druk plakatów (m.in. billboardy), folderka 
26 863,40 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji, Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, darczyńcy indywidualni 

Media 296 657,64   
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 52,46 Darczyńcy indywidualni 
Przestrzeń reklamowa bez opłaty 227 065,18 Darowizny od mediów, bartery 

Wyklejanie billboardów i citylightów 
69 540,00 

 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, darczyńcy 
indywidualni 

Koordynacja 55 720,36   

Wynagrodzenia koordynatora projektu 
51 759,83 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji, Fundacja Grupy 
TP, darczyńcy indywidualni 

Monitoringi projektów Funduszu Eduk. 
1928,78 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Opłaty za telefon  2031,75 Darczyńcy indywidualni 
Inne  4668,53   
Artykuły biurowe, ksero 71,29 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty pocztowe, kurier, podziękowania 1982,88 Darczyńcy indywidualni 
Kartki świąteczne 2135,00 Kolor-Druk-darowizna 

Zwrot niewykorzystanej dotacji 479,36 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Rodzinne domy dziecka - Fundusz 
Edukacyjny  428 048,00    

"Agatos" niepubliczny RDD w Gardnie 7900,00 Darczyńcy indywidualni 
Fundacja Kairos we Wrocławiu 10 000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
Niepubliczny RDD w Dzięgielowie 2400,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD "Prom" w Koninie 3365,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD Happy Kids w Łodzi 4200,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Białymstoku 6000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Bielsku Podlaskim 16 700,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Bohukałach 18 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Choszcznie 3972,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD nr 1 w Górze 13 200,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Poznaniu 10 320,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Rybniku 10 361,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Woli Kopcowej 11 131,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 1 w Wołominie 9000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 Towarzystwa "Nasz Dom" w 10 000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka ,Darczyńcy 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno 

NIP 123-09-97-285 
 
 

 
 

Sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2007-31.12.2007                                                                                           Strona 34 z 36 

Bohukałach indywidualni 
RDD nr 2 w Białymstoku 3800,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 w Jaworzu 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 w Kawęczynie 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 w Koszęcinie 14 500,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD nr 2 w Stradomi Dolnej 6000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD nr 2 w Wołowie 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 28 we Wrocławiu 9000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 3 w Gdyni 5085,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 4 w Daleszycach 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD nr 4 w Kielcach 15 800,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD Towarzystwa "Nasz Dom" w Łękawicy 4000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Krakowie 

8274,00 Darczyńcy indywidualni 

RDD w Bartoszycach 10 000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD w Gostyninie 9000,00 Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
RDD w Grabinku 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Kraśniku 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Łodzi 2650,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Łodzi 5950,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Nowym Garbowie 3300,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Paczynie 16 400,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Paulinie 9900,00 Fundacja Ernst&Young 
RDD w Rzeszowie 5000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Siedlcach 1750,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w StęŜycy 6900,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Swarzędzu 7080,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Świerklańcu 13 570,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Toruniu 4300,00 Fundacja Ernst&Young 
RDD w Toruniu 3700,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Toruniu 1000,00 Dotacja celowa-darczyńcy indywidualni 
RDD w Warszawie 13 140,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Warszawie 8000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Warszawie, Bohukałach i śabcach 10 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD w Zamarskiem 10 700,00 Fundacja Ernst&Young, darczyńcy indywidualni 
RDD w śabcach 20 000,00 Darczyńcy indywidualni 
RDD we Wsoli 2700,00 Darczyńcy indywidualni 
Dzień Papieski - kampania 361 918,43      
Kreacja kampanii (m.in. licencje na zdjęcia) 6283,00 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Produkcje reportaŜu, taśmy, kopiowanie 20 011,37 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Druk plakatów (m.in. billboardy, citylighty) 26 047,00 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Media 285 560,60  

Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata) 84,18 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 209 890,12 Darowizny od mediów, bartery 

Wyklejanie billboardów i citylightów 75 586,30 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Koordynacja 20 719, 93  

Wynagrodzenia koordynatora projektu 19 508,75 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

Opłaty za telefon  1211,18 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
Inne  3296,53  
Artykuły biurowe 504,29 Darczyńcy indywidualni 

Podziękowania, opłaty pocztowe, kurier 2792,24 
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, darczyńcy 
indywidualni 
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Mama w pracy - kampania 1 731 760,91  
Kreacja kampanii (m.in. casting, projekt 
billboardów) 

40 534,30 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Produkcja reportaŜy, taśmy, kopiowanie, 
DVD 

109 808,36 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Konferencje prasowe 40 485,80 Europejski Fundusz Społeczny 
Przygotowanie i druk publikacji 44 599,95 Europejski Fundusz Społeczny 
Druk billboardów i citylightów 75 030,00 Europejski Fundusz Społeczny 
Media 1 287 960,10  

Ekspozycja billboardów i cityligtów  
1 050 420,00 

 
Europejski Fundusz Społeczny 

Przestrzeń reklamowa za symboliczną 
opłatą 

25,62 Darczyńcy indywidualni 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 237 514,48 Darowizny od mediów 
Koordynacja 82 625,83  

Wynagrodzenia koordynatorów projektu 77 555,05 Europejski Fundusz Społeczny 

Opłaty za telefon  5070,78 Europejski Fundusz Społeczny 

Inne  50 716,57  

Czynsz, Internet, tel stacjonarny  5309,04 Europejski Fundusz Społeczny 

Opłaty pocztowe, podziękowania 1821,45 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Obsługa księgowa, prawna, kurier 21130,23 Europejski Fundusz Społeczny 

Artykuły biurowe, środki czystości 3083,77 
Europejski Fundusz Społeczny, darczyńcy 
indywidualni 

Domena www.mamawpracy.pl, obsługa 3012,08 Europejski Fundusz Społeczny 

Badania, audyt 15860,00 Europejski Fundusz Społeczny 

Rejestracja logo (Urząd Patentowy) 500,00 Darczyńcy indywidualni 

Teologia Polityczna 94 177,25   

Numer 3 „Pierwszy rok bezkrólewia” 2541,09    

Przestrzeń reklamowa  2379,00 Darczyńcy indywidualni 

Zwrot niewykorzystanej dotacji, inne 162,09 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
darczyńcy indywidualni 

Numer 4 "Mesjanizm i polityka" 78 453,36  
Licencja na zdjęcie na okładkę, pozwolenie 
na przedruk, proj. reklam i plakatów 
promocyjnych  

1364,90 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
darczyńcy indywidualni 

Produkcja (korekta, skład graficzny, druk) 
55 105,42 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja Konrada 
Adenauera, darczyńcy indywidualni 

Przestrzeń reklamowa bez opłaty 3000,00 Barter 
Wynagrodzenie koordynatora projektu 9450,01 Wydawnictwo Naukowe PWN 
Opłaty za telefon 502,49 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty pocztowe, artykuły biurowe, kurier 3969,92 Darczyńcy indywidualni 
Obsługa strony internetowej 1193,68 Darczyńcy indywidualni 
Inne 159,10 Darczyńcy indywidualni 
Zwrot niewykorzystanej dotacji 3707,84 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Numer 5 9607,72  
Produkcja  1195,60 Darczyńcy indywidualni 
Wynagrodzenie koordynatora projektu 6750,00 Darczyńcy indywidualni 
Opłaty za telefon 422,81 Darczyńcy indywidualni 
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Opłaty pocztowe, artykuły biurowe, kurier 1125,43 Darczyńcy indywidualni 
Inne 113,88 Darczyńcy indywidualni 
Seria Teologii Politycznej 3575,08  
Prawa autorskie 3575,08 Darczyńcy indywidualni 
Samotne matki 5762,10  
Dotacja dla Domu Matek z Dziećmi w 
Brwinowie 

5675,00 Darczyńcy indywidualni 

Zdjęcia (odbitki) dla matek z Brwinowa 87,10 Darczyńcy indywidualni 
Akademia Fundraisingu 1121,15  
Delegacje – konferencje, zjazdy, sympozjum 1121,15 Darczyńcy indywidualni 
Anna R Ŝysko 11482,56  
Zwrot kosztów leczenia 11482,56 Darczyńcy indywidualni 
Koszty administracyjne Fundacji 87 538,58  
Koordynacja 17793,95 Darczyńcy indywidualni 
Czynsz, prąd, Internet, telefon, ubezpiecz. 13192,72 Darczyńcy indywidualni 
WyposaŜenie i remont biura 6830,78 Domel, Import-Export, darczyńcy indywidualni 

Opłaty pocztowe, kurier  4490,73 Darczyńcy indywidualni 

Artykuły biurowe 3664,22 Darczyńcy indywidualni 
Domena www.mikolaj.org.pl 162,64 Darczyńcy indywidualni 
Delegacje, opłaty bankowe, sądowe 23 275,49 Darczyńcy indywidualni 
Raport roczny, wizytówki, druki firmowe 12 288,80 Drukoba -darowizna 
Inne (podziękowania, środki czystości itp.) 5839,25 Darczyńcy indywidualni 
 
 
 
Joanna Pierścińska-Surowiec                                                        Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
Główna Księgowa                                                                           
 
 
 
                                                                                                       Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu                                                                                

 
 


