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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 pożytku 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
NIP: 123-09-97-285, Regon: 015474315, Numer KRS: 0000126602
Numery kont bankowych fundacji:
Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z subkontami
Bank Zachodni WBK S.A. 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999 z subkontami
Millenium Bank S.A. 48 1160 2202 0000 0000 8901 2184
PKO BP
40144013870000000010926475
40144013870000000010926572
93144013870000000010926588
18144013870000000010926483
Rada Fundacji
Jan Ołdakowski - przewodniczący
Paweł Łukasiak
Janina Ochojska
Zarząd
Prezes zarządu - Dariusz Karłowicz, zamieszkały w Józefowie, ul. Polna 24
Wiceprezes zarządu - Joanna Paciorek, zamieszkała w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40.
Członkowie Zarządu oraz Rady nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Pracownicy
Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2016 roku jedenastu pracowników: Jana
Czernieckiego na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat) – do 20 września,
Elżbietę Doroszewską na stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat, przebywała
na urlopie rodzicielskim i wychowawczym), Annę Gryżewską na stanowisku fundraisera
(umowa o pracę do 31 stycznia, pełen etat), Monikę Madej-Wójcik na stanowisku
koordynatora (umowa o pracę, pełen etat, częściowo przebywała na urlopie macierzyńskim
i rodzicielskim), Jolantę Michalewicz na stanowisku dyrektora (umowa o pracę do 30
października, pełen etat), Joannę Miszkiel (umowę o pracę od 1 lipca, pełen etat), Kingę
Najkowską na stanowisku koordynatora (umowa o pracę do 31 lipca, pełen etat), Joanna
Paciorek na stanowisku dyrektora fundacji (umowa o pracę od 1 kwietnia, 5/8 etatu, od
1 października pełen etat), Marka Rozbickiego na stanowisku koordynatora (umowa o pracę
do 10 kwietnia, pełen etat), Urszulę Sadowską na stanowisku koordynatora (umowa o pracę
do 31 sierpnia; pełen etat), Lucynę Zbierską na stanowisku młodszego koordynatora (umowa
o pracę, 1/2 etatu, urlop macierzyński i rodzicielski).
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Wolontariusze
Kacper Anaczkowski, Aleksandra Bąbelewska, Edyta Bieniek, Daniel Boniecki, Patrycja
Chmiel, Maciej Dragun, Jakub Dybek, Wiktoria Głowacka, Agata Gać, Maciej Gaździcki,
Klaudia Góral, Aleksandra Grędzińska, Antonina Grządkowska, Malgorzata Hładiuk, Agata
Jeziórska, Karolina Kazuła, Paulina Kępczyńska, Anna Kokoszka, Juliusz Korczakowski
Joanna Kowalewska, Przemysław Koźmiński, Katarzyna Krogulec, Weronika Król, Patrycja
Król, Daniel Kruk, Katarzyna Kruk, Natalia Lew, Alicja Lewandowska, Katarzyna Lipińska,
Justyna Liszka, Ewa Lutak, Wiktoria Łuczak, Małgorzata Łuczak, Jan Malesza, Mateusz
Marchewka, Mateusz Marlikowski, Maria Matlińska-Niemiatowska, Wioletta Miernicka,
Agnieszka Mojsiewicz, Marlena Najkowska, Mateusz Nowaczyk, Ewa Nowek, Katarzyna
Nowek, Adriana Olejniczak, Magda Olkiewicz, Julia Owczarek, Weronika Paja, Magdalena
Panek, Marcin Pasierbski, Agata Paterewicz, Żaneta Pawelec, Zuzanna Piekarz, Roksana
Polowczyk, Patrycja Prasak, Maria Prusakow, Kinga Radomska, Weronika Rurarz,
Aleksandra Sikora, Klaudia Słotwińska, Luiza Socha, Jakub Sokołowski, Michał Strachowski,
Natalia Strankowska, Julia Swat, Karol Szczerbiński, Katarzyna Szczęsna, Emil Szerszeń,
Aleksandra Szulc, Marta Szygenda, Klaudia Ślusarczyk, Paulina Śmigielska, Adam
Talarowski, Martyna Tkacz, Dominik Tylka, Magdalena Wojtanowska, Kamila Wołoszyn,
Mateusz Wróblewski, Marta Zaworska, Anna Zimniewicz, Sandra Zowada, Maria Żukowska
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. badanie i propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności
i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw
obywatelskich,
6. działania na rzecz solidarności między różnymi 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,
9. pomoc społeczna.
Fundacja realizuje wyżej wymienione cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) prowadzenia programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność,
prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele
fundacji (PKD 94.99.Z),
b) organizowania i finansowania zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji (PKD
94.99.Z),
c) pomocy rzeczowej i finansowej dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach
(PKD 94.99.Z),
d) organizowania szkoleń, seminariów, debat i konferencji naukowych i innych,
służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych
przez Fundację (PKD 85.59.Z),
e) organizowania i finansowania naboru i szkolenia wolontariuszy (PKD 85.59.Z),
f) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z),
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g) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach
Fundacji (PKD 58.14.Z),
h) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD
58.19.Z),
i) prowadzenia działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),
j) prowadzenia działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z),
k) prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w
celach Fundacji (PKD 59.14.Z),
l) organizowania, finansowania i prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk
społecznych, filozofii, teologii, prawa i ekonomii (PKD 72.20.Z),
m) organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących
działalność Fundacji (PKD 82.30.Z),
n) doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej dla innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Fundacji (PKD 74.90.Z).
2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) wydawania książek (PKD 58.11.Z),
b) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
c) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z).
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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II. DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Program Stypendia św. Mikołaja
Ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja
stworzyliśmy po to, by budować więź między
uczniami,
szkołami,
absolwentami
i społecznością lokalną.
Od 2010 roku prowadzimy fundusz stypendialny
dla zdolnych dzieci, które potrzebują wsparcia, by
odważnie realizować swoje pasje i marzenia.
Program funkcjonuje nie tylko dzięki Fundacji
Świętego
Mikołaja,
ale
także
dzięki
zaangażowaniu szkół, aktywnemu wsparciu
absolwentów i społeczności lokalnej. Wspólnie
fundujemy roczne stypendia edukacyjne, dając szansę uczniom na dalszą edukację i rozwój
talentów.
Aby zostać naszym stypendystą, trzeba być uczniem od piątej klasy szkoły podstawowej
wzwyż, gimnazjum lub szkoły średniej (zarejestrowanej w naszym programie), wykazać
osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz angażować się na rzecz swojej
społeczności szkolnej lub lokalnej.
Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminu przez komisje stypendialne, utworzone
w szkołach. Tym samym chcemy dać możliwość tym, którzy dobrze znają potrzeby uczniów
oraz ich sytuację materialną, tzn. nauczycielom i osobom z otoczenia dzieci na bezpośrednią
pomoc. W każdej szkole jest powoływany koordynator, który m.in. zbiera wnioski
i sprawozdania od uczniów, a także kontaktuje się z fundacją.
Każda kolejna szkoła to szansa na wsparcie dzieci i młodzieży! Program skierowany jest do
wszystkich rodzajów państwowych szkół w Polsce (z wyjątkiem szkół dla dorosłych). Udział
w programie jest całkowicie bezpłatny.
Obecnie w programie Stypendia św. Mikołaja zarejestrowanych jest 275 szkół z całej Polski.
Dotychczas przyznaliśmy już 1232 stypendia. W roku szkolnym 2015/16
ufundowaliśmy 110 stypendiów dla uczniów w całej Polsce, a w roku szkolnym 2016/17
liczba ta wzrosła do 152 stypendiów. Łączna kwota wypłacona na stypendia w 2016 r.
wyniosła 250 111,48 zł.
Program działa dzięki wsparciu wielu osób i instytucji. Są to m.in.::
Accenture, Drukarnia Gama, IMAS International, Intersys, Promark Serwis, Smart design,
widoczni.pl, Ziaja, Marian & Zofia Kirsch-Stiftung, Digital Virgo, Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, Heyah, Joanna Barchetto, Kantar MillwardBrown, Michał Strachowski, Muzeum
Pałacu Jana III Sobieskiego, Orange, PLAY, Polkomtel, Program 1 Polskiego Radia,
Promark Serwis, Radio Białystok, Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Koszalin, Renata
i Artur Kiciak, Smart design, Symbioza, T-Mobile, Program 3 Polskiego Radia, Ziaja,
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Fundacja Banku Ochrony Środowiska, DPD, Philips, VGI, Agencji Muzycznej Polskiego
Radia.
Dla wszystkich szkół biorących udział w programie prowadziliśmy konkurs „Solidarna
Szkoła”. Ma on na celu uhonorowanie placówek, które samodzielnie zbiorą najwięcej
środków na rzecz swoich stypendystów oraz zmotywowanie ich do coraz większej
aktywności w tym zakresie.
W ramach dorocznej akcji Wiosną Stypendia
Rosną trwającej od 21 marca do 31 maja 2016 r.
odwiedziliśmy szkoły, które aktywnie uczestniczą
w programie stypendialnym. Mieliśmy przyjemność
spotkać się z nauczycielami i uczniami Zespołu
Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Gimnazjum
nr 1 w Birczy, Gimnazjum nr 2 w Ustrzykach
Dolnych oraz Szkoły Podstawowej nr 4
w Kętrzynie.
W spotkaniach
udział
wzięli
zaproszeni goście: Antoni Powalski, dowódca statku powietrznego i kapitan Polskich
Linii Lotniczych LOT, podróżniczka i miłośniczka Indii - Małgorzata Smolak oraz
rajdowiec Radosław Typa.
Dzięki wsparciu partnerów Fundacji do szkół trafiły również fanty w postaci biletów do kin
sieci KinADS, wejściówek do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, torby sportowej
z autografem Macieja Dowbora oraz zdjęć z podpisem aktorki Joanny Moro.
Zwieńczeniem naszego konkursu była uroczysta gala pod patronatem Małżonki Prezydenta
RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która odbyła się 6 grudnia 2016 r. w Pałacu w Wilanowie.
Zostały na niej nagrodzone zwycięskie szkoły: Gimnazjum nr 2 w Ustrzykach Dolnych,
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, II Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku i Gimnazjum Publiczne nr 1 w
Ostrowi Mazowieckiej.

75 uczestniczących w konkursie szkół łącznie zebrało 139 tys. zł (o 48,4 tys. zł. więcej niż
w roku ubiegłym). Środki były pozyskiwane w wyniku zbiórek w szkołach, parafiach
i przestrzeni miejskiej, podczas kiermaszów, balów charytatywnych, festynów. We wsparcie
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zdolnych i zaangażowanych dzieci i młodzieży włączają się ponadto indywidualni darczyńcy
oraz firmy.
Gala odbyła się także dzięki wsparciu i zaangażowaniu partnerów, w tym Muzeum Pałacu
Jana III Sobieskiego w Warszawie, które udostępniło bezpłatnie salę, firmie Kantar Millward
Brown, który przeprowadziła dla fundacji badanie na temat roli stypendium w rozwoju
uczniów, Promark Serwis, która ufundowała nagrody finansowe dla zwycięskich szkół,
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ufundowała poczęstunek oraz upominki dla
wyróżnionych uczniów oraz firmie Ziaja, która przekazała kosmetyki na nagrody dla
przedstawicieli szkół.
Grudzień obfitował w wydarzenia niezwykle ważne dla Fundacji. W grudniu oprócz gali
„Solidarnej Szkoły” miała miejsce licytacja w radiowej Trójce. Popularność i rangę obu
wydarzeń obrazuje liczba publikacji medialnych. Ukazało się 120 publikacji, w tym 58 na
stronach internetowych, 48 w radiu, 12 w prasie i 2 w TV.

2. Program Na Rodzinę Można Liczyć

Program stypendialny „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany jest od 2012 roku przez
Fundację Świętego Mikołaja i IKEA Retail. Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego
młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce przez fundowanie
rocznych stypendiów dla uczniów, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje
pasje, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń.
Program składa się z dwóch głównych elementów: akcji w sklepach IKEA oraz Funduszu
Stypendialnego IKEA FAMILY. W 2016 r. w okresie od 25 lipca do 28 sierpnia 2016 r. za
okazanie przez klienta karty IKEA FAMILY przy kasie, IKEA każdorazowo przekazywała
50 groszy na Fundusz Stypendialny.
W roku szkolnym 2016/17 wartość Funduszu Stypendialnego wyniosła 360 tys. zł. Środki te
zostały przeznaczone na stypendia dla 180 najlepszych uczniów z 57 szkół partnerskich
w całej Polsce. W roku wcześniejszym (r. szk. 2015/16) wartość Funduszu wyniosła
300 tys. zł, z którego zostało ufundowanych 150 stypendiów w 40 szkołach. Łącznie od
stycznia do grudnia wypłacono 417 230,70 zł.
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W 2016 roku zostało zrealizowanych 5 projektów
społecznych wyłonionych w ramach konkursu
grantowego. Stypendyści otrzymali wsparcie w
postaci dofinansowania w wysokości 5000 zł na
realizację
własnych
projektów.
Uczniowie
przeprowadzili następujące projekty:
- stypendyści z Wałbrzycha przeprowadzili zajęcia
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla samotnych
matek i ich dzieci,
- uczniowie z Zakliczyna zorganizowali regularny wolontariat w Domu Opieki dla osób
starszych,
- grupa z Rucianego-Nidy przygotowała leśny ogród edukacyjny dla uczniów i mieszkańców
ich miejscowości,
- uczennice z Dębna pobudziły członków lokalnej społeczności do aktywnego spędzania
wolnego czasu poprzez zajęcia z samoobrony, fitnessu, warsztaty piękna itp.,
- młodzież z Sieciechowa przybliżała tematy ekologiczne poprzez warsztaty, szkolenia i
zaangażowanie w akcję zbiórki elektrośmieci.
W czerwcu pracownicy firmy IKEA wybrali 3 projekty, które otrzymały dodatkowe nagrody o
łącznej wartości 5000 zł (odpowiednio 3000 zł, 1500 zł oraz 500 zł dla zespołu
projektowego).
Jesienią 2016 r. została rozstrzygnięta II edycja konkursu grantowego. Spośród wszystkich
nadesłanych przez stypendystów zgłoszeń komisyjnie zostało wybranych 10 najlepszych
projektów do realizacji w 2017 r. Są to „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Arduino-budujemy
robota”, „Korczak – Garden”, „Pojazd o napędzie alternatywnym”, „Pomoc za jeden
uśmiech”, „Foliowa rewolucja”, „Wszystkie dzieci nasze są”, „Żyj zdrowo na sportowo”,
„Książki Moje - Twoje – Wasze”, „Pasieka edukacyjna”.

3. Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
W 2016 roku odbyła się druga edycja Akademii
Liderów. Program skierowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w wieku 16-20 lat, którzy mają
pomysł na projekt mający na celu poprawę jakości
życia i zaangażowanie lokalnej społeczności.
Celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych i
aktywnych ludzi w działania społeczne i sprawy
publiczne, a także wykształcenie przyszłych
liderów społecznych, którzy wezmą udział w
organizacji życia publicznego Polski poprzez naukę i trening praktycznych umiejętności
zarządzania projektem, wsparcie rozwoju intelektualnego w zakresie wiedzy obywatelskiej
i budowę środowiska wolontariuszy.
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Akademia Liderów składa się z trzech etapów:
1. Szkoła Letnia (sierpień 2016) - gdzie uczestnicy poznali tajniki zarządzania
projektami. W programie m.in. indywidualne warsztaty z trenerami i edukatorami
rozwoju osobistego oraz spotkania z wybitnymi gośćmi, a wśród nich Marek
Cichocki, Jan Ołdakowski, Piotr Dardziński oraz Paweł Kowal.
2. Realizacja projektów społecznych (wrzesień-listopad 2016) – uczestnicy
przeprowadzili własne projekty w swoich miejscowościach pod okiem tutorów,
angażując w działania jak największą liczbę osób.
3. Szkoła Zimowa (grudzień 2016) – zimowy zjazd uczestników, podczas którego
podsumowali i przeanalizowali zrealizowane projekty, a każdy z uczniów otrzymał
certyfikat potwierdzający udział w programie.
W II edycji Akademii Liderów udział wzięło 54 uczniów
z 22 miast, którzy zrealizowali w sumie 29 projektów
społecznych i historycznych związanych z obchodami
1000-lecia chrztu Polski 50 lat później. Każdy z
uczestników zaangażował do organizacji swojego
projektu minimum 3 wolontariuszy, dzięki czemu liczba
osób
współtworzących
poszczególne
projekty
Akademii wyniosła blisko 100 osób, w których finalnie
udział wzięło kilka tysięcy osób.
W ramach Akademii Liederów powstały takie inicjatywy jak ,,Panie, Panowie! Do
Mazura…!’’, gdzie uczniowie z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach wzmacniali
poczucie tożsamości historycznej i promowali kulturę poprzez taniec narodowy. We Wrześni
odbył się uroczysty koncert z okazji 11 listopada zorganizowany w ramach projektu „Skazani
na (nie)pamięć”. Brodnicę opanowała „Cyrkowa epidemia”, w ramach której dzieci
niepełnosprawne brały udział w zajęciach z elementami sztuki cyrkowej. W mieście odbyła
się również gra miejska pt. Kryptonim Pamięć, w której udział wzięło aż 17 zespołów.
Realizacje wybranych projektów zostały sfilmowane, a relacje z projektów społecznych i
historycznych można zobaczyć na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia oraz na Facebooku i
You Tube. Akademia Liderów odbyła się dzięki dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Muzeum Historii Polski.
Wybrane projekty Akademii Liderów:
Maria i Marta – Stare, Nowe – nasze Włochy
Projekt ma na celu zachęcenie nowych
mieszkańców warszawskiej dzielnicy Włochy do
odkrycia miejsc wartych odwiedzenia, rozwijanie
sąsiedzkich znajomości i spowodowanie, że
zaczną się oni bardziej identyfikować ze swoim
miejscem zamieszkania. Projekt jest skierowany
do dzieci, młodzieży i całych rodzin. Został
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zorganizowany konkurs literacki, plastyczny i fotograficzny oraz spacery po Włochach.
Ponadto, autorki przygotowały stoisko na Pikniku Aktywnych Mieszkańców, zorganizowały
grę miejską „Wło(chow)ska wycieczka”, i Sąsiedzkie Kartki Świąteczne.
Aleksandra i Julia – Rekonstrukcja Chrztu
Polski
Projekt
ma
za
zadanie
przedstawienie
rekonstrukcji Chrztu Polski, którego celem będzie
uświadamianie mieszkańców o istocie tego
wydarzenia. Był on skierowany do mieszkańców
Częstochowy i okolic bez ograniczeń wiekowych.
Przy organizacji projektu współpracowano z
Fundacją Oczami Brata w Częstochowie oraz z
Akademią Wolontariatu, która była projektem
fundacji. Działania: - rekonstrukcja chrztu, ślubu oraz wesela Mieszka i Dobrawy - pokaz
strojów średniowiecznych - pokaz tańców dawnych - pokaz walk rycerskich - itp.
Adriana i Mateusz – Skazani na (nie)pamięć
Celem projektu było zwiększenie wiedzy
historycznej oraz świadomości patriotycznej
wśród mieszkańców społeczności lokalnej.
Uczniowie zorganizowali quest (40 osób – 8 x 5
osób), Konkurs (13 osób), spotkanie „Zagnij
księdza” (około 120 osób) oraz koncert
piosenek „Zapytaj o Nią”
(ponad 150
osób).Liderzy zadbali także o promocję
projektu - uruchomili fanpage na Facebooku,
nagłośnili wydarzenia w Radio Września, Wiadomościach Wrzesińskich czy na portalu
Nowawrzesnia.pl, przygotowali i dystrybuowali ulotki i plakaty.

4. Akcja Święta bez granic 2016 oraz inne kampanie fundraisingowe
W grudniu 2016 r. braliśmy udział w charytatywnej akcji świątecznej Programu 3 Polskiego
Radia „Święta Bez Granic”. W ramach akcji słuchacze radia licytowali przedmioty
przekazane przez artystów i sportowców, wspierali program stypendialny poprzez wpłaty
darowizn i wysyłanie SMS-ów charytatywnych oraz zakup płyty z kolędami. W ramach akcji
zebraliśmy ponad milion złotych na rzecz rozwoju programu Stypendia Św. Mikołaja. Do
spotu radiowego zachęcającego do wspierania fundacji głosu użyczył Franciszek Pieczka.
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Kampanie fundraisingowe „Stypendium na Dzień Dziecka” i „Stypendium na dobry
początek”
Z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 przeprowadziliśmy dwie
kampanie fundraisingowe zachęcające do wpłat na rzecz programu stypendialnego
Stypendia św. Mikołaja. Przeprowadziliśmy wysyłkę listów do darczyńców fundacji i osób,
które przekazały nam w ostatnich latach jednen procent podatku, a także przygotowaliśmy
specjalną podstronę do wpłat on-line na ten cel.

5. Teologia Polityczna
Teologia Polityczna to środowisko intelektualno-artystyczne, w którym problemy i dylematy
współczesności konfrontowane są z klasyczną filozofią i perspektywą wieczności. Na sprawy
polityczne chcemy patrzeć z perspektywy rzeczy ostatecznych. W ramach tego programu
prowadzimy wydawnictwo (wydajemy rocznik „Teologia Polityczna”, tygodnik Teologia
Polityczna Co Tydzień oraz książki), portal internetowy www.teologiapolityczna.pl,
organizujemy wydarzenia kulturalne i naukowe.
Rocznik Teologia Polityczna nr 9 „1050”
Numer 9 jest związany z 1050 rocznicą Chrztu Polski.
Pokazujemy nie tylko historyczną doniosłość Chrztu jako
początku Państwa Polskiego, lecz też jego aktualne i
formacyjne znaczenie dla kolejnych pokoleń Polaków i jego
fundamentalną rolę w nieprzerwanym procesie kształtowania
się polskiej tożsamości. Artykuły przyjęły postać portretów
osób, u których można poprzez biografię, dorobek, życiowe
wybory dotrzeć do trwałości Chrztu i formacyjnego znaczenia
pamięci o nim. Są to m.in. artykuły o Bolesławie Chrobrym i
św. Wojciechu, bp. Wincentym Kadłubku, Zawiszy Czarnym,
Stanisławie Orzechowskim, Piotrze Skardze, św. Andrzeju
Boboli, św. Stanisławie Kostce, Stanisławie Staszicu, Adamie
Mickiewiczu, Auguście Cieszkowskim, siostrze Faustynie,
kard. Auguście Hlondzie, kard. Stefanie Wyszyńskim, ks.
Jerzym Popiełuszce.
11

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
www.mikolaj.org.pl

Książki
Paideia rzymska. Model formowania człowieka w myśli Seneki, Epikteta i Marka
Aureliusza – brat Jaroslaw Kurek
Br.
Jarosław
Kurek
jest
obecnie
członkiem
wspólnoty benedyktyńskiej Opactwa Glenstal w Irlandii.
Urodził się w 1980 r. w Katowicach, tam też ukończył studia
muzyczne w klasie skrzypiec. W 2005 r. wstąpił do Opactwa
w Tyńcu, a pierwsze śluby złożył cztery lata później. Na
przełomie lat 2014 i 2015 spędził dziewięć miesięcy na
misjach w Peru. Filozofię studiował w Kolegium FilozoficznoTeologicznym oo. Dominikanów w Krakowie. W październiku
2016 r. zamierza rozpocząć studia specjalistyczne z zakresu
teologii patrystycznej na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Odczytanie myśli rzymskich stoików przez pryzmat paidei –
wychowawczego projektu i wychowawczej praktyki – jest, jak
się wydaje, istotną innowacją w historii recepcji i interpretacji
rzymskiego stoicyzmu. Dlatego wolno twierdzić, że Jarosław
Kurek wykonał pracę pionierską, a swoją rozprawą, opartą na analizie oryginalnych tekstów
źródłowych – skromnie prezentowaną jako zaledwie próba rekonstrukcji modelu rzymskiej
paidei – przetarł szlak dla przyszłych badań, weryfikujących i uzupełniających stawiane przez
niego hipotezy.
prof. Jan Kiełbasa
Uciec z krainy zapomnienia – ks. prof. Jacek Grzybowski
Filozoficzny namysł nad przeszłością. Pytania o teraźniejszość
Jacek Grzybowski - ksiądz katolicki, doktor habilitowany filozofii,
profesor UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW w Warszawie i wykładowca na Papieskim Wydziale
Teologicznym, autor książek i artykułów naukowych z dziedziny
historii filozofii, filozofii polityki oraz filozofii kultury. Opublikował
między innymi: Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o
charakter władzy, Jacques Maritain i nowa cywilizacja
chrześcijańska, Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, Byt, tożsamość,
naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki. W
swoich pracach akademickich oraz w trakcie zajęć dydaktycznych podejmuje problematykę
filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień kulturowych oraz cywilizacyjnych.
Ks. Jacek Grzybowski w swojej książce Uciec z krainy zapomnienia stara się przekonać
współczesnego czytelnika, że historia, a zwłaszcza historia myśli, historia filozofii jest wciąż
fascynującym i inspirującym obszarem studiów. Prezentując eseje – pisane lekkim piórem a
jednocześnie naukowo rzetelne – na temat gigantów przeszłości (Platon, Boecjusz, św.
Tomasz) pokazuje, że my, współcześni, niejednokrotnie jesteśmy „karłami” na barkach tych
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olbrzymów. Warto sięgnąć po tę książkę, aby na nowo odkryć głębię przeszłości i nie
„pozostać w krainie Lotofagów.
prof. Agnieszka Kijewska
Trzeci punkt widzenia - Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Dariusz Karłowicz
„Trzeci Punt Widzenia” to nietypowa książka, która jest
zapisem rozmów trzech filozofów Marka A. Cichockiego,
Dariusza Gawina i Dariusza Karłowicza. Ponad pięćdziesiąt
tekstów zawartych w V tomie serii Teologii Politycznej „Życie
codzienne idei”, bo właśnie w niej ukazała się ostatnia
książka trzech Panów, jest wyborem z ponad 400 audycji
telewizyjnych, przeprowadzonych w latach 2007 – 2010 na
antenie TVP Kultura. Książka, jak również program
telewizyjny, to komentarz filozoficzny do bieżących wydarzeń
społecznych, politycznych i kulturalnych, które jak to określili
autorzy, wstrząsnęły nimi i światem. Od marca 2016 roku
program „Trzeci Punkt Widzenia” powrócił na antenę
telewizyjną.

Być albo nie być. Szkice o podmiotowości - Tomasz
Stefanek
Tomasz Stefanek - historyk idei, muzealnik. Absolwent prawa
na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach indywidualnych
studiów w Collegium Invisibile zajmował się filozofią
polityczną i historią idei.. Realizował projekty badawcze,
edukacyjne i wystawiennicze we współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Polski.
Współtwórca wystawy stałej Muzeum Emigracji w Gdyni.
Pracuje w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda
Pileckiego.
Zamieszczone w książce teksty łączy zagadnienie podmiotowości politycznej, które Tomasz
Stefanek rozpatruje w odniesieniu do sytuacji Polski po 1989 roku. Stawia pytania o naturę
wspólnoty politycznej, znaczenie aktu założycielskiego, rolę wspólnej kultury i pamięci
zbiorowej oraz warunki trwałego pokoju. Okazuje się, że wielcy myśliciele – Platon,
Arystoteles, Burke i Nietzsche – mają coś do powiedzenia o suwerenności państw w Unii
Europejskiej, temperaturze konfliktu politycznego w Polsce czy problemie zerwanej ciągłości
politycznej i kulturowej po półwieczu komunizmu.
prof. Zbigniew Stawrowski
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Plaga słowików – Agnieszka Kołakowska
Eseje o współczesnej Europie
"Plaga słowików" to kolejna, po "Wojnie kultur", książka
Agnieszki Kołakowskiej wydana przez Teologię Polityczną.
Publikacja jest zbiorem esejów traktujących m.in. o
poprawności
politycznej,
Kościele,
współczesnych
ideologiach, roli uniwersytetu oraz postawach liberalnych i
nieliberalnych we współczesnej polityce.
Agnieszka Kołakowska pisze z pasją, irytuje się, podrwiwa,
uśmiecha, ale także cierpliwie i klarownie tłumaczy swoje
stanowisko. U niechętnych jej pisarstwu i jej poglądom lektura
Plagi słowików znacząco podniesie ciśnienie, a życzliwych
wprawi w stan pogodnej jasności umysłu.
prof. Ryszard Legutko
Religia Grecka – Walter Burkert
Książka "Socrates and the State" Richarda Krauta, członka American Academy of Arts and
Sciences, profesora Northwestern University, wybitnego znawcy współczesnej i greckiej
filozofii politycznej, jest do dziś cenionym i często cytowanym w literaturze światowej dziełem
poświęconym krytycznej analizie wczesnych sokratejskich dialogów Platona, głównie
"Kritona". Niemal każdy, kto bada dziś źródła europejskiej refleksji prawnej i politycznej, czyli
filozofię sokratejsko- platońską, odwołuje książki Krauta.
prof. Dorota Zygmuntowicz
Epoka Ekumeniczna – Eric Voegelin
„Epoka ekumeniczna” to czwarty tom studium „Order and
History”, będącego opus magnum w dorobku Erica
Voegelina, jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych
filozofów polityki.
Voegelin kontynuuje w tej książce badania, które podjął we
wcześniejszych tomach, doprowadzając narrację do czasów
upadku cesarstwa rzymskiego. Można w niej znaleźć także
obszerne odwołania do paralelnych fenomenów w kulturach
azjatyckich, szczególnie do cywilizacji chińskiej. „Epoka
ekumeniczna” odgrywa kluczową rolę w całym „Order and
History” – Voegelin weryfikuje w niej dotychczasowe
założenia badawcze i wykłada teoretyczne podstawy swojej
filozofii politycznej.
Sokrates i państwo – Richard Kraut
Sokrates i państwo Richarda Krauta to jedna z najważniejszych pozycji we współczesnej
literaturze naukowej poświęconej dialogom sokratycznym Platona. Jest to zarazem druga, po
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Religii Sokratesa Marka L. McPherrana, książka poświęcona Sokratesowi, która ukazała się
nakładem naszego wydawnictwa w serii „Monografie Teologii Politycznej”. Autor, profesor
filozofii na Northwestern University, stawia sobie w tej książce dwa cele: pierwszym z nich
jest „uchwycenie teorii politycznej, na gruncie której Sokrates odrzuca w platońskim
Kritonie sugestię ucieczki z więzienia”, a drugim – „umieszczenie tego dialogu w
kontekście analizy ogólnej orientacji politycznej przypisywanej Sokratesowi (…) we
wszystkich wczesnych dialogach Platona”.
Wydarzenia Teologii Politycznej

W 2016 roku zorganizowaliśmy ponad 15 spotkań autorskich, dyskusji oraz prelekcji
filmowych, które dotyczyły zarówno wydawanych przez nasz książek, jak i aktualnych
wydarzeń kulturalnych czy politycznych.
Spotkania te odbyły się w kilku miastach Polski
m.in.: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,
Ostrowi Mazowieckiej. W wydarzeniach tych
brali udział przedstawiciele kultury, nauki i
sztuki.
Przy
organizacji
spotkań
i
wydarzeń
współpracowaliśmy z wieloma instytucjami
m.in.: Narodowym Centrum Kultury, Akademią
Sztuki Wojennej, Centrum Europejskim Natolin,
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskim Kongresem Społecznym,
Instytutem Tischnera, kościołem Akademickim św. Anny w Warszawie, Ostrowskim
Stowarzyszeniem „Ludzie z pasją” - Klub dyskusyjny im. Tomasza Merty, Narodowym
Centrum Audiowizualnym, Teatrem Telewizji.
Konferencja „Solidarność i miłosierdzie”
W listopadzie 2016 roku zorganizowaliśmy
konferencję
pt.
„Solidarność
i
miłosierdzie”, na której gościli prelegenci z
Polski i zagranicy. Uroczystemu otwarciu
przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz,
który zaznaczył, że te dwie ważne idee w
XX wieku, czyli solidarność i miłosierdzie,
mocno związane z Polską historią, były
Bożą odpowiedzią na totalitaryzm.
W ciągu dwóch dni odbyło się osiem
paneli dyskusyjnych, a po każdym z nich miała miejsce dyskusja komentatorów. Konferencja
była transmitowana na żywo przez internet.
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Spotkania poświęcone rocznikowi Teologii Politycznej „1050”
Koniec 2016 roku to również szereg spotkań w całej
Polsce
dotyczących
rocznicy
Chrztu
Polski.
Poświęciliśmy temu wydarzeniu dziewiąty numer
rocznika. W czterech polskich miastach odbyły się
spotkania z autorami artykułów, profesorami,
publicystami oraz przedstawicielami Kościoła, na
których poruszano zagadnienie formacyjnego i
aktualnego przez wieki znaczenia Chrztu Polski.

Portal teologiapolityczna.pl
Teologia
Polityczna
to
także
codziennie
aktualizowany
portal
internetowy
teologiapolityczna.pl, który w roku 2016 odnotował 658 496 unikalnych odsłon. Na stronie
publikowane były analizy, eseje, felietony, ankiety. Prowadzimy dział „Polecamy książki”, w
którym regularnie ukazywały się fragmenty wartościowych nowości z polskiego rynku
wydawniczego, a także cieszący się dużą popularnością codziennie aktualizowany
komentarz o. prof. Jacka Salija OP do Ewangelii dnia.
Teologia Polityczna w mediach społecznościowych
Na koniec roku profil Teologii Politycznej na Facebooku przekroczył liczbę 10 tysięcy
polubień. Nasze najpopularniejsze posty uzyskały w ubiegłym roku zasięg ponad 47 tysięcy
wyświetleń.
Teologia Polityczna Co Tydzień
W 2016 roku wydawaliśmy tygodnik internetowy „Teologia Polityczna Co Tydzień”. Wśród
naszych autorów byli m.in.: Rémi Brague, Alain Besançon, Andrzej Dobosz, Paweł Milcarek,
Agnieszka Kołakowska, Antoni Libera, Jacek Bartyzel, Ryszard Bugaj, Agnieszka
Kołakowska, Mateusz Matyszkowicz, Jacek Bartosiak, Przemysław Żurawski vel Grajewski,
ks. Jan Sochoń i wielu innych. Na jego łamach można znaleźć teksty autorów
reprezentujących głos naszego środowiska oraz ekspertów z dziedzin, wokół których
oscyluje problematyka poszczególnych numerów. W Teologii Politycznej Co Tydzień
poruszamy zasadniczo zagadnienia z czterech dziedzin: filozofii, teologii, politologii i
literatury. Wśród tematów, które odbiły się echem wśród odbiorców można wymienić numery
poświęcone np. islamizacji Europy (TPCT nr 2: Wojny kultur. Islamski problem w Europie),
projektowi Międzymorza w polskiej polityce zagranicznej (TPCT nr 10: Projekt Intermarum),
osobie św. Maksymiliana Marii Kolbego (TPCT nr 19 pt. Świadek), twórczości Henryka
Sienkiewicza (TPCT nr 33 pt. Sienkiewcz. Ojciec narodu) czy wojnie w Syrii (TPCT nr 36 pt.
Gambit syryjski).
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6. Leczenie i rehabilitacja, inne
W ramach zawartych porozumień zwracaliśmy koszty leczenia i rehabilitacji
Agnieszki Rybak i Eweliny Makuch. Przekazaliśmy również pieniądze na edukację dla dzieci:
Jana Kałusowskiego, Gracjana Kałusowskiego, wspieraliśmy panią Beatę Zrzelską.
Wszystkie środki pochodziły z darowizn celowych, od osób indywidualnych i firm.

7. Kampania 1%
W pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadziliśmy
kampanię zachęcającą do przekazania 1%
podatku Fundacji Świętego Mikołaja. Kampania
składała się z następujących elementów: kampanii
internetowej z wykorzystaniem programu do
wypełniania formularzy PIT, kampanię prasową w
tygodniku „Gość Niedzielny” z wykorzystaniem
programu do wypełniania formularzy PIT
wytłoczonym na płycie, kampanię mailingową
skierowaną do darczyńców fundacji oraz
dystrybucję
płyty
z
programem
PIT
w
zaprzyjaźnionych parafiach i innych miejscach w Warszawie. Z wpłat 1% na konto fundacji
wpłynęło 330 264,51 zł, z czego 15 016,50 zł zostało przekazane na cele szczegółowe (m.
in. na stypendia w szkołach i rozwój Teologii Politycznej). W związku ze śmiercią
podopiecznej fundacji posiadającej swoje subkonto, wskazane przez podatników środki na
jej leczenie i rehabilitację w wys. 23 941,13 zł zostały przekazane na cele statutowe fundacji.
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III. KOSZTY – rozliczenie projektów
Projekty 2016
Realizacja zadań statutowych 2016 r, w tym:
1. Stypendia Św. Mikołaja
1.1.
Wypłacone stypendia dla dzieci
1.2.
Nagrody dla szkół w konkursie „Solidarna Szkoła” ufundowane przez firmę
Promark
1.3.
Spotkania w szkołach, koordynacja i komunikacja ze szkołami
(wynagrodzenie koordynatora, telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe,
obsługa portalu stypendialnego www)
2. Program stypendialny IKEA - Na rodzinę można liczyć
2.1.
Wypłacone stypendia
2.2.
Wypłacone granty dla 5 zespołów uczniowskich
2.3.
Nagrody dla 3 wybranych projektów realizowanych przez uczniów
2.4.
Koordynacja i komunikacja ze szkołami (wynagrodzenie koordynatora,
telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, obsługa portalu stypendialnego
www)
3. Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
3.1.
Organizacja szkoły letniej i 2 szkół zimowych (w lutym i grudniu)
3.2.
Stypendia dla uczestników 1. Edycji Akademii Liderów
3.3.
Opracowanie merytoryczne i koordynacja projektu
4. Teologia Polityczna, w tym
4.1.
Wydawnictwo Teologii Politycznej (projekty realizowane z otrzymanych
dotacji)
4.1.1. Publikacja i promocja rocznika „Teologia Polityczna” nr 9
4.1.2. Publikacja i promocja tłumaczenia książki Waltera Burkerta „Griechische
Religion der archaischen und klassischen Epoche”
4.1.3. Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia „Ecumenic Age”” Erica
Voegelina, IV tomu studium „Order and History”
4.1.4. Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia „In search of Order”” Erica
Voegelina, V tomu studium „Order and History”
4.1.5. Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia książki Richarda Krauta
„Socrates and the State”
4.1.6. Publikacja i promocja polskiego wydania "The Roads to Modernity" Gertrude
Himmelfarb
4.1.7. Publikacja i promocja książki Magdaleny Gawin „Bilet do nowoczesności”
4.1.8.
4.1.9.

Publikacja i promocja wyboru pism Andrzeja Dobosza
Publikacja i promocja książki Tomasza Stefanka "Być albo nie być? Szkice o
podmiotowości”
4.1.10. Publikacja i promocja polskiego wydania "Socrates and Aristophanes" Leo
Straussa
4.2.
Teologia Polityczna Co Tydzień (w tym dotacja)
4.3.
Spotkania, debaty i wydarzenia Teologii Politycznej
5. Teologia Polityczna - działalność odpłatna
5.1.
Koszty wydawnicze (wynagrodzenia, redakcja, korekta, skład graficzny, druk,
licencje, opłaty pocztowe, inne)
6. Wsparcie osób indywidulanych i darowizn celowych
Koszty leczenia A.Rybak, E.Wójcik, Kałusowscy, Stypendium Paliwody
(B.Zrzelska)
7. Fundraising
7.1
Kampania 1%
7.2
Wysyłki do darczyńców, wynagrodzenia
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Koszt (zł)

2 109 704,80
397 929,44
250 111,48
6 250,00
141 567,96
417 230,70
324 830,00
25 000,00
5 000,00
62 400,70
271 919,66
182 149,78
26 040,00
63 729,88
402 356,25
170 242,55
51 000,00
7 000,00
7 700,00
18 542,55
7 500,00
23 660,00
1 500,00
2 000,00
16 500,00
34 840,00
96 345,43
135 768,27
319 703,31
319 703,31
118 612,90
118 618,90
181 952,54
119 181,10
62 771,44
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Koszty pozostałe (w tym zmniejszenie stanów magazynowych)

6 976,17

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) z lat ubiegłych

132 602,87

Koszty administracyjne, w tym:

78 159,87

1.
2.
3.
4.
5.

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii w tym:
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia, inne
świadczenia na rzecz pracowników
6. Pozostałe

0
1 086,86
19 857,42
1 699,00
55 292,59
224,00

IV. PRZYCHODY
Darowizny od osób fizycznych

716 756,91 zł

Darowizny od osób prawnych (w tym darowizny rzeczowe)

967 781,45 zł

1 procent
Dotacje,
w tym
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Ministerstwo Edukacji Narodowej
3. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
4. Muzeum Historii Polski
5. Narodowe Centrum Kultury

330 264,51 zł
475 425 zł

Działalność odpłatna
Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)
Pozostałe przychody
PRZYCHODY RAZEM

220 300 zł
71 125 zł
100 000 zł
53 000 zł
31 000 zł
96 724,72 zł
19 409,38 zł
13 527,24 zł
2 619 889,21 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani
pozostałych środków trwałych. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.
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Wartość aktywów na dzień 31.12.2016 wynosiła 2 671 336,73 zł, a zobowiązań krótkoterminowych
na kwotę 23 882,54 zł.
Fundacja wykonała zadania zlecone w ramach pozyskanych dotacji:
1. otrzymała 11 dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej
wysokości 220 300,00 zł. Wynik finansowy zadań równa się zeru. Dotacje zostały
przeznaczone na cele statutowe fundacji, bez zysku;
2. otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wys. 71 125 zł (częściowe
wsparcie 2. Edycji Akademii Liderów). Wynik finansowy zadania równa się zeru. Dotacje
zostały przeznaczone na cele statutowe fundacji, bez zysku;
3. otrzymała dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 100 000,00 zł
(częściowe wsparcie 2. edycji Akademii Liderów). Wynik finansowy zadania równa się zeru.
Dotacja została przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez zysku;
4. otrzymała dotację z Muzeum Historii Polski w wysokości 53 000 zł. Wynik finansowy
zadania równa się zeru. Dotacja została przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez
zysku;
5. otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 31 000 zł. Wynik finansowy
zadania równa się zeru. Dotacja została przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez
zysku.
W 2016 r. Zarząd Fundacji uchwalił 10 uchwał:
1. Uchwała nr 1/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r o przyjęciu nowego planu kont księgowych.
2. Uchwała nr 2/2016 z dnia 01 marca 2016 r.w sprawie podziału kosztów koordynacji
w ramach projektu FIO zadania: „Liderzy Świętego Mikołaja – program aktywizacji
młodzieży poprzez pracę nad projektami obywatelskimi realizowanymi w małych
ojczyznach” w okresie od 01.03.2016 do 31.12.2016
3. Uchwała nr 3/2016 z dnia 31 marca 2016 r w sprawie w sprawie podziału kosztów
koordynacji w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2016 realizowanego w okresie od 15.04
do 15.12.2016 r. oraz w ramach realizacji zadania Wydawanie tygodnika internetowego
„Teologia Polityczna Co Tydzień” w okresie od 01.04 do 31.12.2016 r.
4. Uchwała nr 4/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu
Stypendia św. Mikołaja w roku szkolnym 2016/2017 wraz z załącznikami.
5. Uchwała nr 5/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie podziału kosztów koordynacji
w ramach zadania: „Liderzy Świętego Mikołaja – program aktywizacji młodzieży poprzez
pracę nad projektami obywatelskimi realizowanymi w małych ojczyznach” finansowanego z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w okresie od 01.03.2016 do 31.12.2016
r.
6. Uchwała nr 6/2016 z dnia 23 września 2016 r. o podziale przychodów z 1% podatku i
przeznaczeniu otrzymanych środków na poszczególne projekty.
7. Uchwała nr 7/2016 z dn. 29 września 2016 r. w sprawie podziału kosztów wsparcia
merytorycznego i opieki merytorycznej nad wolontariuszami w ramach Akademii Liderów
Fundacji Świętego Mikołaja realizowanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Wolontariat w szkołach i placówkach” w okresie od 03.10 do
31.12.2016 r.
8. Uchwała nr 8/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad konkursu
Solidarna Szkoła w 2016/2017 wraz z załącznikiem.
9. Uchwała nr 9/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie podziału kosztów koordynacji
projektów realizowanych przez Fundację Świętego Mikołaja w okresie 01.01.2016 –
31.12.2016 r.
10. Uchwała nr 10/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. o podziale przychodów z 1 % otrzymanych
po 23.09.2016 r. i przeznaczeniu otrzymanych środków na poszczególne projekty.
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W okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. nie była przeprowadzona kontrola. Był natomiast
przeprowadzony monitoring projektu realizowanego w ramach dotacji Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Monitoring nie wykazał żadnych nieprawidłowości w realizacji projektu.
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