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WPROWADZENIE

Fundacja Liderzy Przemian (FLP) jest organizacją pozarządową
powołaną do życia w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności (PAFW).
Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi
programami finansowanymi przez PAFW: Programem
Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours
to Poland. Programem Kirklanda Fundacja zarządza od 2016 r. W
2017 r. zakończył się proces formalnego przejęcia Programu Study
Tours to Poland od poprzedniego operatora – Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

www.pafw.pl

Misją Fundacji Liderzy Przemian jest wspieranie elit państw
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej – ludzi, którzy
wykazują się postawą obywatelską i działają na rzecz rozwoju
w swoich krajach.
Fundacja realizuje swoją misję poprzez:






Dzielenie się doświadczeniami Polski z procesu
transformacji systemowej oraz integracji euroatlantyckiej.
Promowanie wartości demokratycznych, obywatelskich
oraz związanych z gospodarką rynkową.
Promocję Polski jako kraju przyjaznego i zainteresowanego
budowaniem współpracy w regionie. Wspieranie rozwoju
dyplomacji społecznej.
Wspieranie współpracy polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych.

Realizując swoje działania Fundacja współpracuje z uczelniami,
instytucjami publicznymi i prywatnymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w całej Polsce.
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Organizacja Fundacji
W 2017 r. Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 7 osób w wymiarze łącznie 6,6 etatu. Jedna z osób
przebywała od lutego na urlopie rodzicielskim. Na jej miejsce zatrudniona była osoba na umowę na
zastępstwo. Ponadto z dwoma osobami Fundacja regularnie współpracuje na podstawie innych umów.
Biuro Fundacji znajduje się w Warszawie przy al. Jerozolimskich 133/56 w lokalu o pow. 127 m2.
W 2017 r. Rada Fundacji spotkała się dwukrotnie:
 20 czerwca – Rada przyjęła sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe oraz
udzieliła absolutorium członkom Zarządu. Jednocześnie zaakceptowała przygotowane przez
Zarząd:
Regulamin wyboru i przyznawania finansowania na wizyty studyjne dla
profesjonalistów w ramach Programu Study Tours to Poland (STP), Regulamin konkursu
grantowego i wyboru ofert na organizację wizyt dla studentów ramach Programu STP oraz
Regulamin pilotażowego programu staży w ramach STP
 19 grudnia – Rada omówiła sprawozdanie i plany Fundacji oraz zadecydowała o wyborze
biegłego rewidenta do przeprowadzenia audytu finansowego Fundacji za 2017 r.
Zaakceptowała także zaktualizowany Regulamin wyłaniania operatorów wizyt studyjnych dla
studentów (w ramach Programu Study Tours to Poland) oraz zaktualizowany Regulamin
Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Odbyło się także głosowanie nad wyborem
członków Rady na kolejną kadencję. Rada pozostała w niezmienionym składzie.

Fundacja Liderzy Przemian według stanu na 31 grudnia 2017 r.
(założyciele, organy władz statutowych, pracownicy)

Fundator
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Rada Fundacji
Renata Koźlicka-Glińska – Przewodnicząca Rady
Justyna Janiszewska
Andrzej Dakowski

Zarząd Fundacji
Agata Wierzbowska-Miazga – Prezes Zarządu
Urszula Sobiecka – Członek Zarządu

Stały zespół Fundacji
Polina Chinimczuk
Anna Jakowska
Lena Prusinowska
Maciej Puławski
Jerzy Rejt
Mirosław Skórka
Joanna Stanisławska
Anna Więcek
Nasz zespół na www.leadersofchange.pl
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PROGRAM STYPENDIALNY
IM. LANE’A KIRKLANDA
Meritum Projektu
Celem Programu Kirklanda jest dzielenie się
doświadczeniami polskiej transformacji ustrojowej
z młodymi specjalistami z krajów Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, by po
zakończeniu stypendium podejmowali działania
na rzecz zmian w swoich krajach.
Stypendyści spędzają dwa semestry w jednym
z pięciu ośrodków akademickich (Warszawa,
Poznań, Lublin, Kraków, Wrocław), realizując na wybranej uczelni, we współpracy
z opiekunem naukowym, indywidualny program dydaktyczno-naukowy w wybranej przez
siebie tematyce (w ramach dziedzin: ekonomia i zarządzanie, prawo, nauki społeczne
i polityczne, dziennikarstwo, administracja publiczna, stosunki międzynarodowe,
dziennikarstwo, polityka rozwojowa i humanitarna, administracja biznesu oraz zarządzanie:
kulturą, służbą zdrowia, ochroną środowiska i turystyką). Uzupełnieniem programu
akademickiego jest staż praktyczny oraz komponent dotyczący indywidualnego
i społecznego rozwoju stypendystów w postaci oferty szkoleniowej przygotowywanej przez
administratora Programu oraz poprzez dofinansowywanie szkoleń i materiałów naukowych
w ramach przysługującego każdemu stypendyście pakietu dydaktycznego. Podczas pobytu
w Polsce stypendyści uczestniczą także w 4 zjazdach całego rocznika w poszczególnych
miastach afiliacji. Celem zjazdów jest zapoznanie stypendystów z różnymi aspektami życia
politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce. Istotną wartością zjazdów jest także
integracja stypendystów, będąca podstawą późniejszej pracy Fundacji nad tworzeniem
środowiska absolwentów Programu.
Istotnym założeniem Programu Kirklanda jest, by jego absolwenci tworzyli środowisko ludzi,
którzy chcą wprowadzać zmiany w otaczającej ich rzeczywistości, motywując się wzajemnie
do działania. Dlatego Fundacja aktywnie wspiera budowanie sieci kontaktów i współpracę
absolwencką.

PROGRAM KIRKLANDA



EDYCJA 2016/2017:

Termin realizacji: 16.09.2016 r. – 26.06.2017 r.
Kraje pochodzenia stypendystów: Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Mołdawia,
Armenia, Rosja, Azerbejdżan
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Partnerzy
Stypendyści edycji 2016/2017 studiowali na 9 uczelniach: Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki projektu
43 stypendystów edycji 2016/2017 realizowało program edukacyjny na 9 uczelniach w 5
miastach, uczestnicząc dodatkowo w:
- licznych konferencjach m.in. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie i Polski
kongres przedsiębiorczości, Ogólnopolska konferencja uniwersyteckich poradni prawnych
w Rzeszowie, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i International Business Summit "Open
eyes economy" w Krakowie, Wielkopolski Kongres Gospodarczy w Poznaniu, czy Narodowy
kongres nauki we Wrocławiu,
- szkoleniach m. in.: z pisania projektów oraz przygotowania prezentacji,
- stażach zawodowych w takich instytucjach jak: Ministerstwo Rozwoju, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd
m.st. Warszawy, Regionalna Izba Obrachunkowa i in.,
Korzystając z dofinansowania w ramach indywidualnych pakietów dydaktycznych
3 stypendystów podjęło dodatkowo studia podyplomowe: Bezpieczeństwo wewnętrzne
i międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, Zarządzania ochroną zdrowia (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
Administracji w Lublinie), Zarządzanie w kulturze (Uniwersytet Jagielloński).

Projekt w liczbach
Stypendyści Programu Kirklanda edycji 2016/2017
KRAJ

liczba os

kobiety

mężczyźni

1

Ukraina

26

19

7

2

Białoruś

6

3

3

3

Gruzja

3

2

1

4

Mołdawia

3

1

2

5

Armenia

2

1

1

6

Rosja

2

0

2

7

Azerbejdżan

1

0

1

RAZEM

43

26

17
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Ponadto w edycji 2016/2017 jedna osoba realizowała pobyt w ramach uruchomionej w 2016 r.
pilotażowej ścieżki naukowej Programu Kirklanda o nazwie Kirkland Research. Jest to trwający jeden
semestr pobyt badawczy na polskich uczelniach dla osób, mających już ugruntowaną pozycję naukową.
Pierwszy pobyt badawczy ukończył 1 stypendysta: ekonomista z Ukrainy, prowadząc badania na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Miasta afiliacji stypendystów Kirklanda 2016/2017
Miasta afiliacji

Kirkland
Research

Warszawa

Program
Kirklanda
10

Kraków

9

1

Poznań

9

Wrocław

9

Lublin

6

RAZEM

43

1
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Koszt realizacji
Dotacja na realizację całej edycji: 2 912 820 zł, z czego w 2016 r. otrzymano: 1 780 000 zł.
Program Stypendialny im Lane’a Kirklanda jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie w wysokości 72 900
zł w postaci stypendiów dla 6 uczestników Programu edycji 2016/2017 (po 12 150 zł w ciągu
roku) wypłacanych stypendystom bezpośrednio przez uczelnie, w których są afiliowani.

Stypendyści Kirklanda 2016/2017. Fotografia z archiwum Programu.

PROGRAM KIRKLANDA



EDYCJA 2017/2018:

Termin realizacji: 20.09.2017 r. – 29.06.2018 r.
Kraje pochodzenia stypendystów: Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Armenia, Rosja

Partnerzy
Stypendyści edycji 2017/2018 studiują na 10 uczelniach: Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
w Krakowie.
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Wyniki projektu
47 stypendystów edycji 2017/2018 (w tym czworo stypendystów w ramach pilotażowej
ścieżki naukowej Kirkland Research – KRES) realizowało program edukacyjny na 10
uczelniach w 5 miastach, uczestnicząc dodatkowo w:
- licznych wydarzeniach i konferencjach m.in.: Welconomy Forum w Toruniu, XI Forum
Europa-Ukraina, Sektor 3.0, Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
Nowa Energia, czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i International Business Summit
"Open eyes economy" w Krakowie,
- szkoleniach m.in.: z pisania projektów, przygotowywania artykułów naukowych
i przygotowywania prezentacji,
- stażach zawodowych w takich instytucjach jak: Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Trybunał Konstytucyjny,
Urząd miasta Krakowa, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury, Teatr BAJ i in..
Korzystając z dofinansowania w ramach indywidualnych pakietów dydaktycznych 15
stypendystów podjęło dodatkowo studia podyplomowe, m.in.: Dziennikarstwo i Public
Relations, Mediacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studia Podyplomowe Służby
Zagranicznej i Międzynarodowej, Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, Administracja
Publiczna, Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym.

Projekt w liczbach
Stypendyści Programu Kirklanda
oraz Kirkland Research edycji 2017/2018
KRAJ

liczba os

kobiety

mężczyźni

Ukraina

33

19

14

Białoruś

5

3

2

Gruzja

4

0

4

Armenia

2

1

1

Rosja

3

2

1

RAZEM

47

25

22
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Dziedziny studiów Stypendystów Kirklanda edycji 2017/2018

13
9
7
6

1

1

1

2

3

Miasta afiliacji Stypendystów Kirklanda edycji 2017/2018

Miasto afiliacji

Program
Kirklanda

Kirkland
Research

Warszawa

9

1

Kraków

11

Poznań

8

1

Wrocław

7

1

Lublin

8

1

Razem

43

4
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Koszt realizacji:
Dotacja na realizację całej edycji: 2 837 328 zł, z czego w 2017 r. otrzymano: 1 479 328 zł
Program Stypendialny im Lane’a Kirklanda jest finansowany ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie w wysokości 72 900
zł w postaci stypendiów dla 6 uczestników edycji 2017/2018 Programu (po 12 150 zł w ciągu
roku) wypłacanych stypendystom bezpośrednio przez uczelnie, w których są afiliowani.

Stypendyści Kirklanda 2017/2018. Fotografia z archiwum Programu.

BUDOWANIE ŚRODOWISKA ABSOLWENCKIEGO
PROGRAMU KIRKLANDA
Po osiemnastu latach funkcjonowania Program Kirklanda może się pochwalić liczbą prawie
800 absolwentów. W swoich krajach są ministrami, menadżerami wysokiego szczebla,
cenionymi dziennikarzami, ekonomistami, prawnikami i działaczami samorządowymi i
społecznymi, którzy z sukcesami pracują na rzecz regionu i kraju. Wielu z nich to wybitni
specjaliści w swoich dziedzinach.
Program Kirklanda od początku stara się świadomie budować środowisko absolwenckie. Z
jednej strony działania na rzecz absolwentów mają na celu wspieranie ich dalszego rozwoju,
utrzymywanie ich kontaktów z Polską i Programem oraz podtrzymywanie więzi między
samymi absolwentami, ale co ważne służą także wykorzystaniu ich eksperckiego potencjału
na poziomie międzynarodowym. W 2017 r. Fundacja znacząco rozbudowała ofertę
skierowaną do absolwentów.
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DZIAŁANIA POSSTYPENDIALNE PROGRAMU KIRKLANDA












Moderowana grupa Absolwentów Kirklanda na Facebooku
Biuletyn Kirklanda
Konferencje Absolwentów
Spotkania rocznicowe
Spotkania Trzech pokoleń – czyli „Trojki”
Stowarzyszenia Absolwentów
Baza danych ekspertów – portal LinkedIn
Wizyty studyjne „Kirklandyści u Kirklandystów”
Konkurs „Sukces po Kirklandzie” czyli wizyty Absolwentów na zjazdach stypendystów
bieżącego rocznika
Dofinansowania przyjazdów na konferencje branżowe
Projekty „pomostowe” – dofinansowanie współpracy z polskimi partnerami

Biuletyn Kirklanda ukazuje się dwa razy
do roku – obecnie już tylko
w wersji elektronicznej. Archiwum
Biuletynu – razem z dwoma numerami
opub-likowanymi w 2017 roku –
dostępne są na stronie Programu w
zakładce Po stypen-dium.

Co kilka lat organizujemy Konferencje Absolwentów. Odbyło się ich już 5, ostatnia w 2015
roku. Kolejna planowana jest na 2020 rok.

Uczestnicy IV Konferencji Absolwentów Programu Kirlanda. Fotografia z archiwum Programu.
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Tradycją są też organizowane są w sezonie letnim Spotkania „Trzech Pokoleń” zwane też
Trojką – w nawiązaniu do organu związanego z prezydencją Rady UE, w skład której
wchodziły urzędująca prezydencja oraz przeszła i przyszła. Uczestniczą w nich właśnie „trzy
pokolenia Kirklandystów”: 1. Absolwenci ostatnio zakończonego rocznika, 2. Absolwenci
wcześniejszych edycji Programu oraz 3. osoby, które w danym roku wyjeżdżają na
stypendium do Polski. Celem takich spotkań jest integracja środowiska stypendystów
Programu Kirklanda z różnych roczników, wzajemne poznanie się oraz podzielenie się
doświadczeniami z nowymi stypendystami. W 2017 roku odbyły się dwa takie spotkania:
w Mińsku na Białorusi i w Kijowie na Ukrainie.

Dofinansowania podróży: od samego początku działania Programu staramy się finansować
lub wspierać organizacyjnie uczestnictwo Absolwentów Kirklanda na ważnych konferencjach
i forach odbywających się w Polsce. W roku 2017 zwiększyliśmy dostępność i otwartość tej
oferty. Nasi absolwenci uczestniczyli m.in. w: Warsaw Global Forum, Forum Ekonomicznym
w Krynicy, czy Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI).

W 2016 roku odbył się po raz
pierwszy zjazd absolwentów,
którzy świętowali dziesięciolecie
pobytu na stypendium. Spotkanie
było bardzo udane, ale co najważniejsze – doszło do skutku
z inicjatywy absolwentów i było
przez nich samych organizowane.
zjazdów
rocznicowych
Idea
okazała się bardzo trafiona. Zatem
w roku 2017 możliwość dofinanSpotkanie Absolwentów rocznika 2006/2007 w Tbilisi, październik
sowania spotkań dawnych roczników 2016. Fotografia nadesłana przez Oksanę Alpern
została oficjalnie dodana do puli
stałych działań posstypendialnych, zaś Absolwenci otrzymali zaproszenie i zachętę do ich
realizacji. Jeszcze w 2017 roku zaplanowany został na maj 2018 roku kolejny zjazd – tym
razem rocznika 2007/2008.

Uruchomiliśmy także konkurs „Sukces po Kirklandzie” – zachęcamy w nim Absolwentów,
by opowiedzieli o rozwoju swojej kariery po zakończeniu stypendium. Autorów najbardziej
inspirujących historii zapraszamy do Polski na zjazdy obecnych Stypendystów, które
organizowane są 4 razy do roku w różnych miastach afiliacji Programu.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności w roku 2017, sporządzonego na dzień 11 czerwca 2018 r.

13 |

Baza Ekspercka Programu Kirklanda
Zależy nam, by szeroko udostępniać informacje o Absolwentach Programu ludziom i
organizacjom chętnym do współpracy – instytucjom badawczym, organizatorom konferencji
i wymian naukowych, czy też potencjalnym partnerom biznesowym lub projektowym.
Zachęcamy Absolwentów do rejestrowania się na portalu LinkedIn - jest on szeroko
dostępny, pozwala na przeglądanie pełnych profili zawodowych Absolwentów i daje
możliwość wyszukiwania według kilku kluczy.
Jak dotąd na portalu LinkedIn można przeglądać profile ponad 200 Absolwentów. Pracują
oni na uniwersytetach, w samorządach, organizacjach społecznych, w instytucjach
rządowych, instytucjach kultury, w mediach oraz w biznesie. Największa grupą są
ekonomiści, prawnicy, socjolodzy, ekolodzy, urzędnicy, ludzie biznesu, samorządowcy i
działacze społeczni.
Link do bazy  https://www.linkedin.com/school/lane-kirkland-scholarship-program/

W 2017 roku do funkcjonujących już inicjatyw dodaliśmy także konkurs „Kirklandyści
u Kirklandystów”. Projekt polega na realizacji wizyt studyjnych, a jego organizatorami,
jak i uczestnikami, są absolwenci Programu Kirklanda, którzy realizują się naukowo bądź
zawodowo w podobnej dziedzinie oraz pracują w jednym z krajów objętych Programem.
Wizyty studyjne są dla absolwentów okazją do wymiany doświadczeń poprzez prezentację
własnych osiągnięć, sposobu pracy oraz zrealizowanych projektów.
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Projekt ma charakter konkursowy – oznacza to, że absolwenci w ramach ogłoszonego
konkursu nadsyłają scenariusze wizyt studyjnych, które chcieliby zorganizować, a następnie
komisja wybiera wśród nich te najbardziej wartościowe i przyznaje im granty. W pierwszej
edycji konkursu, która odbyła się czerwcu 2017 roku, komisja zdecydowała się przyznać
granty na realizację dwóch wizyt zaplanowanych na 2018 rok.

Program pierwszej wizyty zakłada
organizację konferencji „Rozwój
lokalny na obszarach wiejskich i w
miastach - rozwiązania systemowe
(podejście LEADER i rewitalizacja)”
w Mołdawii. Celem konferencji jest
nawiązanie współpracy między
Absolwentami Programu Kirklanda
z Mołdawii, Białorusi, Kirgistanu
i Ukrainy, którzy działają w ob-szarze
rozwoju lokalnego – zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Program drugiej z wizyt obejmuje
przeprowadzenie
konferencji
„Współpraca samorządów i firm
lokalnych w kreowaniu strategii
promocji turystycznej Brześcia”
na Białorusi – wydarzenie z udziałem Absolwentów z Ukrainy i Białorusi ma zainicjować proces
tworzenia strategii promocji
turystycznej Brześcia. Komisja
wsparła również projekt udziału
Kirklandystów w konferencji
“Interdisciplinary Research in Social Sciences and Public Health” organizowanej przez Aarhus
Institute of Advanced Studies, która odbyła się w Danii w 2017 roku.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności w roku 2017, sporządzonego na dzień 11 czerwca 2018 r.

15 |

PROGRAM STUDY TOURS TO POLAND
W ramach Programu Study Tours to Poland
realizowane są dwie ścieżki programowe:
- wizyty studyjne dla studentów
- wizyty studyjne dla profesjonalistów

STUDY TOURS TO POLAND



WIZYTY STUDENTÓW

Kraje i miejsca realizacji
Uczestnicy wizyt pochodzą z Białorusi, Mołdawii, Rosji (z wybranych obwodów:
kaliningradzki, leningradzki i miasto Sankt Petersburg, Moskwa i Woroneż) oraz z Ukrainy.
W Polsce w 2017 r. wizyty realizowane były w: Gdańsku, Gdyni, Krakowie Lublinie, Łodzi,
Nowym Sączu, Poznaniu Szczecinie, Świętochłowicach, Toruniu, Wrocławiu.

Meritum projektu
Wizyty dla studentów realizowane są w miastach-centrach akademickich (lub w bezpośrednim sąsiedztwie takiego ośrodka). Studenci w grupach mieszanych narodowościowo
w trakcie wizyt poznają różne aspekty życia w Polsce – ustrój, administrację, samorządy,
gospodarkę, media, system edukacji, organizacje społeczne. Celem projektu jest pokazanie
młodym ludziom dobrych praktyk w różnych wymiarach od poziomu państwa do inicjatyw
lokalnych, by zainspirować ich do podjęcia/zwiększenia ich aktywności w ich środowiskach
i działania na rzecz zmian.
Uczestnicy wizyt są rekrutowani na zasadzie oceny aplikacji składanych drogą elektroniczną.
Najistotniejszym kryterium doboru uczestników jest ich potencjał społeczny (zaangażowanie
w życie społeczności lokalnych, aktywność obywatelska) oraz intelektualny (wyniki w nauce).
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Termin realizacji
Wizyty studenckie trwają po 11 dni każda. Realizowane są w dwóch turach: wiosennej –
w okresie kwiecień/maj i jesiennej – październik/listopad.

Uczestnicy wizyty studyjnej dla studentów w Krakowie w 2017 r.
Fotografia z archiwum Programu.

Partnerzy
Głównym partnerem projektu jest Fundacja Borussia z Olsztyna, która na podstawie grantu
przekazywanego przez FLP, zajmuje się bieżącą administracją wizyt studenckich.
Ponadto poszczególne wizyty realizowane są przez polskie organizacje pozarządowe
wybierane w konkursie ofert. W roku 2017 w rezultacie zrealizowanych procedur naboru
operatorów wizyt granty na realizację wizyt otrzymało 11 organizacji:
- Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Poznań
- Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, Gdańsk
- Fundacja Dobra Wola, Kraków
- Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Lublin
- Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Łódź
- Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdynia
- Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności, Nowy Sącz
- Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice
- Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Wrocław
- Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej "Esprit", Szczecin
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”, Toruń
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Wyniki projektu
200 studentów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji wzięło udział w 16 wizytach studyjnych
do Polski. Gospodarzami wizyt były organizacje z 11 miast. Każda wizyta ma odrębny,
przygotowany przez bezpośredniego realizatora program. Podczas wszystkich wizyt
studenci podczas 11 dni pobytu w Polsce: poznają lokalne środowiska studenckie i liderów
życia publicznego, odwiedzają urzędy i instytucje publiczne, poznają pracę polskich
organizacji pozarządowych, biorą udział w wykładach, warsztatach, seminariach
dotyczących doświadczeń polskiej transformacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego
i form jego aktywności, poznają funkcjonowanie gospodarki w warunkach wolnego rynku,
uczestniczą w imprezach kulturalnych. Uczestnicy wizyt zdobywają także umiejętności
liderskie oraz inne konieczne dla realizacji działań społecznych i projektowych. Zajęcia mają
formę warsztatów i treningów.

Projekt w liczbach
Łącznie w 2017 r. w wizytach dla studentów udział wzięło 200 studentów, w tym 104
z Ukrainy, 53 z Białorusi, 28 z Rosji, 15 z Mołdawii.
W turze wiosennej zrealizowano 9 wizyt w których udział wzięło 110 osób; w tym 81 kobiet i
29 mężczyzn.

Liczba uczestników z poszczególnych krajów
w turze wiosennej
Federacja
Rosyjska
12

Mołdawia
10

Ukraina
59

Białoruś
29
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W turze jesiennej w 7 wizytach udział wzięło 90 osób; w tym 68 kobiet i 22 mężczyzn.

Liczba uczestników z poszczególnych krajów
w turze jesiennej
Federacja
Rosyjska
16

Mołdawia
5

Ukraina
45

Białoruś
24

Koszt realizacji:
dotacja przyznana na realizację całego Programu Study Tours to Poland w okresie luty 2017
– luty 2019 r. - 3 340 480 zł (8 lutego 2018 r. podpisano aneks zwiększający kwotę dotacji do
3 399 880 zł.), z czego w 2017 r. otrzymano 2 584 000 zł. Bezpośrednio na realizację wizyt
studenckich w 2017 r. wydatkowano 641 525 zł.
Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Uczestnicy wizyty
studyjnej dla
studentów 2017
podczas spotkania
w Chełmcu.
Fotografia z
archiwum
Programu.
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STUDY TOURS TO POLAND



WIZYTY PROFESJONALISTÓW

Kraje i miejsce realizacji
Oferta jest przeznaczona dla państw Europy
Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej.
W 2017 r. uczestnicy pochodzili przede wszystkim
z Ukrainy, a także z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi,
Gruzji i Mołdawii.

Meritum projektu
W ramach ścieżki wizyt studyjnych dla profesjonalistów Programu Study Tours to Poland
organizujemy tygodniowe krótkoterminowe pobyty w Polsce dla grup specjalistów
zainteresowanych poznaniem polskich doświadczeń w konkretnej dziedzinie/instytucji. W
wizytach biorą udział eksperci organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji
rządowej, samorządów lokalnych, instytucji kultury oraz specjaliści różnych grup
zawodowych. Każda wizyta ma specyficzny temat i wynikający z potrzeb i oczekiwań grupy
program. Wymiana doświadczeń i zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce
mają duże znaczenie dla krajów objętych Programem. Naszym zadaniem jest umożliwienie
poznania i wykorzystania polskich doświadczeń w procesie zmian i modernizacji tych państw.
Wizyty studyjne profesjonalistów oddziałują na instytucje, w których pracują uczestnicy w
różny sposób, od zmian na poziomie drobnych rozwiązań we wsi po tworzenie aktów
prawnych na poziomie państw.

Uczestnicy wizyty studyjnej dla profesjonalistów w Płońsku,
2017 r. Fotografia z archiwum Programu.
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Termin realizacji: Wizyty trwają zazwyczaj 5-7 dni. Realizowane są w trybie ciągłym.
Partnerzy
Wizyty są realizowane poprzez zespół Programu STP bądź organizacje, który realizują je na
podstawie umowy partnerskiej lub umowy grantowej z Fundacją Liderzy Przemian. W 2017 r.
naszymi parterami przy organizacji wizyt dla profesjonalistów byli:
- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego
- Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego
- Fundacja Zdrowie bez Granic z Łodzi
- Fundacja Borussia z Olsztyna
- Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina
- Fundacja FERSO z Łodzi
- Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

W grudniu 2017 r. na wizytę studyjną do Polski przyjechało
dziewiętnastu ukraińskich ekspertów specjalizujących się
w zarządzaniu kryzysowym.
Pomysłodawcą wizyty był Oleh Lewczenko, Absolwent Programu Kirklanda
oraz Dyrektor Winnickiego Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego.
Wśród uczestników byli specjaliści z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Ukrainy, Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Komendy Głównej
Policji Ukrainy, przedstawiciele trzech regionalnych centrów zarządzania
kryzysowego oraz liderzy gromad, czyli nowo utworzonych jednostek
samorządu terytorialnego. W trakcie pobytu w Polsce eksperci zapoznali się
z zadaniami i kompetencjami polskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.
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Program wizyty został skonstruowany tak, by pokazać, jak instytucje te pracują
na wszystkich szczeblach: centralnym (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa), wojewódzkim (Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego), powiatowym oraz gminnym.

Uczestnicy mieli również okazję przedyskutować kwestie bezpieczeństwa
z pracownikami Centrum Bezpieczeństwa M.St. Warszawy oraz zapoznać się ze
strukturą i organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jednym z najważniejszych elementów programu były wizyty w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnej w Brwinowie oraz Ożarowie Mazowieckiem.
Ukraińskich ekspertów zainteresował model systemu zarządzania kryzysowego,
którego istotnym elementem - na poziomie gminnym - są organizacje społeczne,
takie jak właśnie OSP. Taki model i wypracowane rozwiązania są dla Ukrainy
niezwykle inspirujące. Okres radziecki doprowadził tam do całkowitego
wyeliminowania organizacji społecznych z modelu zarzadzania kryzysowego zaś
doświadczenia wojny w Rosją i działaniami dywersyjnymi, zmusza Ukrainę
do szybkiego dostosowania tamtejszego systemu do aktualnych wyzwań.
Spotkania w Brwinowie i Ożarowie Mazowieckim były okazją do przybliżenia
uczestnikom STP zasad działania ochotniczych straży, ich sytuacji prawnej, ról
społecznych, wyposażenia, a także procesu modernizacji OSP i dostosowania ich do
nowoczesnych norm wspólnych dla całej Unii Europejskiej. Uczestnikom wizyty
udało się już zainicjować pierwsze zmiany. W obwodach winnickim, sumskim
i donieckim wyznaczono pilotażowe gromady, na terenie których powstaną Centra
Bezpieczeństwa a przedstawiciele Centrów Rozwoju Samorządu Lokalnego z tych
regionów dołączyli do Grup Roboczych ds. usprawnienia reagowania na sytuacje
kryzysowe działających przy ukraińskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
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STAŻE W POLSCE
W 2017 r. rozpoczęliśmy pilotaż oferty staży. Mają być one kontynuacją wizyt studyjnych. Ich
uczestnicy, szczególnie zainteresowani konkretną tematyką czy rozwiązaniem mogą
podczas indywidualnego dłuższego pobytu poznać lepiej i w praktyce doświadczyć
W roku 2017 zorganizowano staż dla 3 samorządowców z obwodu odeskiego w kilku polskich
jednostkach samorządu terytorialnego - Płońsk, Puck i Pelplin. Specyfika stażu wynikała
z zainteresowania uczestników – chcieli poznać kilka polskich jednostek samorządu o różnych uwarunkowaniach, jako, że sami wywodzili się z miejscowości o różnej specyfice.
Podczas trzytygodniowego pobytu przyglądali się organizacji urzędów kolejnych szczebli
administracji lokalnej, pracy osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania i rozwiązaniom
ciekawym do wykorzystania dla nowopowstających gromad, który reprezentowali stażyści
jak np.: budżet partycypacyjny.

Projekt w liczbach
W roku 2017 w 18 wizytach studyjnych do Polski udział wzięło 245 profesjonalistów.
Liczba uczestników staży z poszczególnych krajów
w 2017 roku

Gruzja
10

Mołdawia
7

Armenia
6

Azerbejdżan
6

Białoruś
24

Ukraina
192

Koszty realizacji
Dotacja przyznana na realizację całego Programu Study Tours to Poland w okresie luty 2017
- luty 2019 r. – 3 340 480 zł (8 lutego 2018 r. podpisano aneks zwiększający kwotę dotacji do
3 399 880 zł.), z czego w 2017 r. otrzymano 2 584 000 zł. Bezpośrednio na realizację wizyt dla
profesjonalistów w 2017 r. wydatkowano: 157 674,10 zł – na wizyt organizowane przez zespół
STP, 135 939,35 zł – w postaci grantów dla innych organizacji, 14 137,20 zł na organizację
staży.
Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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WARSZAWSKA LETNIA AKADEMIA
EURO-ATLANTYCKA (WEASA)

Kraj i miejsce realizacji
Uczestnicy Akademii pochodzą z krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu,
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy. W 2017 r. po raz pierwszy wzięli w nim udział także
przedstawiciele Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii
i Serbii. W Polsce projekt realizowany jest w Warszawie.

Meritum projektu
Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka jest specyficzną formą wizyty studyjnej do
Polski. Projekt jest wydarzeniem cyklicznym, realizowanym rokrocznie w kampusie
Kolegium Europejskiego w Natolinie. Jest to dwutygodniowy pobyt studyjno-szkoleniowy
skierowany do ekspertów i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych państw Partnerstwa
Wschodniego. Służy jako platforma zdobywania wiedzy oraz wymiany doświadczeń
z najwybitniejszymi ekspertami w danych dziedzinach z Europy i USA.

Ceremonia wręczenia dyplomów uczestnikom WEASY. Na zdjęciu m.in Jerzy Koźmiński,
Prezes PAFW i Ewa Ośniecka-Tamecka, Rektor Kolegium Europejskiego.
Fotografia: Kolegium Europejskie w Natolinie
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Termin realizacji: 3-14.07.2017
Partnerzy
WEASA jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z ramienia której działa Fundacja Liderzy Przemian, Warszawskiego Biura German Marshall Fund
of USA oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Uczestnicy V edycji WEASY w Warszawie.
Fotografia: Kolegium Europejskie w Natolinie

Wyniki projektu
W 2017 r. miała miejsce jej V edycja WEASY. Poświęcona była kwestii Digital community:
Security, Information and Economy (projekt realizowany jest w języku angielskim).
Program Akademii zakładał cykl wykładów, warsztatów, spotkań oraz odwiedziny w Narodowym Banku Polskim, gdzie zapoznano się z całym spektrum mechanizmów i działań
związanych z obsługą systemów transakcji elektronicznych, baz danych oraz zabezpieczeń
przed działaniami hakerskimi.
Wśród wykładowców i prelegentów znaleźli się wiceminister rozwoju gospodarczego RP Jerzy Kwieciński, dziennikarz i publicysta The Economist - Eduard Lucas, była doradczyni
Sekretarza Stanu USA ds. Strategii Cyfrowej - Moira Wehlan, prof. Butterwick-Pawlikowski,
szef Kremlin - Watch Jakub Janda, czy analityk Bellincgat-Christiaan Triebert.

Projekt w liczbach
Łącznie w WEASA 2017 udział wzięło 50 osób, w tym z Albanii – 2, z Armenii – 6,
z Azerbejdżanu – 5, z Białorusi – 6, z Bośni i Hercegowiny – 1, z Gruzji – 10, z Kosowa – 1,
z Macedonii – 1, z Mołdawii – 6, z Serbii – 3, z Ukrainy – 9.
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Liczba uczestników WEASY z poszczególnych krajów
w 2017 roku

Ukraina
9

Albania
2

Armenia
6

Serbia
3

Azerbejdżan
5

Mołdawia
6

Białoruś
6

Macedonia
1
Kosowo
1

Gruzja
10

Bośnia i
Hercegowina
1

Koszt realizacji
Wysokość grantu przekazanego przez Fundację Liderzy Przemian na realizację WEASY
w 2017 r.- 220 879,00 zł.
Dotacja pochodziła ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

KONTAKT
Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133/56
02-304 Warszawa
NIP: 9512407324
fundacja@leadersofchange.pl
www.leadersofchange.pl
facebook.com/FundacjaLiderzyPrzemian
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Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji
w roku 2017

1.

Nazwa fundacji :

Fundacja Liderzy Przemian

Siedziba i adres :

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

Aktualny adres do korespondencji:
Adres poczty elektronicznej1:
Data wpisu w Krajowym Rejestrze

j.w.
fundacja@leadersofchange.pl
2016-02-29

Sądowym :
Numer KRS :

0000604456

REGON :

363847488

Dane dotyczące członków zarządu :

Agata Wierzbowska-Miazga – prezes zarządu

Imię i nazwisko, pełniona funkcja

Urszula Sobiecka – członek zarządu

Określenie celów statutowych fundacji :

1) dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu transformacji
systemowej oraz integracji europejskiej z innymi krajami,
2) promowanie rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego,
gospodarki rynkowej oraz integracji ze strukturami Unii Europejskiej
i euroatlantyckimi, a także związanych z tym reform,
3) działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy krajowymi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi
oraz innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, grupami nieformalnymi
i obywatelami, a także pomiędzy krajami,
4) promocja Polski w świecie, w szczególności polskiej kultury i języka
polskiego oraz szkolnictwa i nauki,
5) działania na rzecz budowy przyjaznych relacji pomiędzy krajami, w tym
wspieranie rozwoju dyplomacji społecznej,
6) działania na rzecz rozwoju edukacji, podwyższania kompetencji i jakości
kształcenia.
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Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej
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2.

Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych :

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach: współpracy międzynarodowej,
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą, działalności
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen, działalności na rzecz osób
represjonowanych, pomocy Polonii i Polakom za granicą, pomocy
i współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez niedochodowe:
1)
prowadzenie programów stypendialnych, stażowych, szkoleniowych,
edukacyjnych;
2)
udzielanie stypendiów, nagród oraz innego typu dofinansowania dla
osób fizycznych z zagranicy, przyjeżdżających na studia, staż, szkolenie lub
wizytę studyjną do Polski;
3)
organizowanie wizyt studyjnych do Polski, w tym w szczególności
dla studentów i profesjonalistów;
4)
prowadzenie działań na rzecz absolwentów inicjatyw opisanych
w pkt. 1-3; w tym organizowanie spotkań, działalność informacyjna
i wydawnicza, udzielanie dofinansowań dla osób indywidualnych oraz dotacji
dla organizacji i projektów absolwenckich;
5)
prowadzenie współpracy z uczelniami, organizacjami
pozarządowymi, placówkami dyplomatycznymi, grupami nieformalnymi,
instytucjami publicznymi szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego
w Polsce i za granicą, które przyczyniają się do realizacji celów Fundacji;
6)
przyznawanie dotacji i grantów podmiotom zewnętrznym na
realizację celów Fundacji, w tym w szczególności na realizację zadań
opisanych w pkt. 1-4;
7)
promowanie oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne
wspomaganie tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji
i instytucji, służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
8)
prowadzenie działań badawczych, analitycznych i ewaluacyjnych,
służących realizacji celów statutowych Fundacji,
9)
prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii
informacyjnych i edukacyjnych w Polsce i za granicą, służących realizacji
celów statutowych Fundacji,
10)
tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów
służących popularyzacji i realizacji celów statutowych Fundacji,
11)
działalność wydawniczą, w tym publikowanie i dofinansowanie
raportów i ekspertyz oraz wydawnictw i artykułów o charakterze naukowym.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi
podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów
i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od
polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.
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Opis głównych zdarzeń prawnych

W 2017 r. zawarto umowy na realizację następujących projektów:

o skutkach finansowych :

- 8 lutego 2017 r. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, umowa nr
C42/2017/PLN na Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda 2017/18,
okres realizacji: od 2 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2018 r., wartość umowy
2 808 000,00 zł;
- 8 lutego 2017 r. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, umowa nr
C43/2017/PLN na Program Wizyty Studyjne w Polsce – Study Tours to
Poland (STP), okres realizacji: od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r.,
wartość umowy 3 340 480,00 zł;

3.

Informacja o prowadzonej działalności

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

gospodarczej wg wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji:

5.

Informacja o wysokości przychodów
(z wyodrębnieniem ich źródła- spadek,
zapis, darowizna, środki z budżetu
państwa i budżetu gminy):

a) informacja o odpłatnych

- Uchwała nr 1/2017 z dn. 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad
Rachunkowości w Fundacji Liderzy Przemian na rok 2017
- Uchwała nr 2/2017 z dn. 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedur
podejmowania decyzji w Programie Study Tours to Poland (STP) oraz
regulaminu staży w ramach Programu STP
- Uchwała nr 3/2017 z dn. 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu sporządzenia
przez Fundację Liderzy Przemian sprawozdania finansowego za 2017 rok
- Uchwała nr 4/2017 z dn. 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
znowelizowanych regulaminów Programu Stypendialnego im. Lane’a
Kirklanda oraz wyłaniania organizatorów wizyt studyjnych dla studentów w
ramach Programu Study Tours to Poland.
Przychody razem:
4 270 083,65 zł
w tym:
- Dotacja na Prog. Styp. im. L. Kirklanda 2016/17
1 544 462,76 zł
- Dotacja na Prog. Styp. im. L. Kirklanda 2017/18
1 313 766,22 zł
- Dotacja na Prog. STP – Wiz. Studyjne w Polsce 2017-2018” 1 399 234,40 zł
- otrzymane darowizny
1 000,00 zł
- przychody finansowe
11 615,34zł
- pozostałe przychody
4,93 zł

Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych
(z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń):
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b) przy prowadzeniu działalności

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

gospodarczej wynik finansowy oraz
procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:

6.
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty
telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty.

Koszty razem:
w tym:
a) na realizację celów statutowych:
- Program Stypend. im. L. Kirklanda 2016/2017
- Program Stypend. im. L. Kirklanda 2017/2018
- Program STP – Wiz. Studyjne w Polsce 2017-2018
b) na administrację:
d) pozostałe koszty

4 259 221,11 zł

1 544 462,76 zł
1 313 766,22 zł
1 399 234,40 zł
1 754,60 zł
3,13 zł

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystąpiły koszty
w punkcie c.

7.

Liczba osób zatrudnionych w fundacji
(wg zajmowanych stanowisk

Pracownicy umysłowi – 8 osób.

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej):
a) łączna kwota wynagrodzeń
wypłaconych przez fundację
(z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne –
z wyodrębnieniem całości tych

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wypłacone wynagrodzenia brutto: 516 299,76 zł
nagrody: 0,00
premie: 27 361,00 zł
inne: 0,00
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności
gospodarczej):
b) wysokość rocznego lub przeciętnego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów

Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji za 2017 r. wyniosło łącznie
158 120 zł brutto.
W tym wynagrodzenia: 153 820 zł brutto, premie: 4 300 zł brutto.

fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą
(z podziałem jw.):

Wynagrodzenie członków Rady Fundacji za 2017 r. wyniosło łącznie
5 395,40 zł brutto.

c) wydatki na wynagrodzenia z umów
zlecenia:

156 944,60 zł
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d) udzielone przez fundację pożyczki

Fundacja nie udzieliła pożyczek.

pieniężne (z podziałem wg ich
wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek z podaniem
podstawy statutowej ich przyznania):

e) kwoty ulokowane w banku wraz z
nazwą banku:

f) wartość nabytych obligacji oraz

Razem:
1 373 508,03 zł - bank Pekao S.A.
w tym:
- rachunek podstawowy
19 158,97 zł
- rachunek Kirkland C40
21 972,83 zł
- rachunek Kirkland C42
148 171,67 zł
- rachunek STP C43
1 184 204,56 zł
Wszystkie rachunki są prowadzone w banku Pekao S.A.
nie dotyczy

wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego (nazwy spółek):
nie dotyczy
g) nabyte nieruchomości (ich
przeznaczenie, wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie):
nie dotyczy

h) nabyte pozostałe środki trwałe:
i) wartości aktywów i zobowiązań
fundacji ujęte we właściwych

wartość aktywów: 3 526 838,02 zł

sprawozdaniach finansowych

wartość zobowiązań: 3 500 911,98 zł

sporządzonych dla celów
statystycznych:

8.
Dane o działalności zleconej fundacji

Fundacja nie prowadziła w 2017 r. działalności zleconej przez podmioty

przez podmioty państwowe

państwowe i samorządowe.

i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz wyniki finansowe z tej działalności:
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Zobowiązania z tytułu zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2017 r. nie

9.

Rozliczenia z tytułu zobowiązań

wystąpiły.

podatkowych, informacja w sprawie

Fundacja składała w terminie deklaracje VAT-7.

składanych deklaracji podatkowych:

Ponadto jest zobowiązana do złożenia deklaracji CIT-8 i PIT-4R.
Wystąpiły należności w kwocie 18 119,69 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od
bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

INNE :
10.

Informacja, czy w okresie

W okresie sprawozdawczym nie było prowadzonych kontroli w fundacji.

sprawozdawczym była przeprowadzona
kontrola w fundacji, jeśli była - wyniki
kontroli:

11.
Podpisy co najmniej 2 członków
zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej)
…………………………………..
data i podpis

…………………………………..
data i podpis
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