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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.  Fundacja chętnie podejmuje współpracę z innymi 
podmiotami, z którymi łączą ją wspólne wartości.  W 2020 r. 
partnerami Fundacji była m.in. Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej (NAWA), Europejski Korpus Solidarności, Fundacja 
Solidarności Międzynarodowej, Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej im. Prezydenta RP L. Kaczyńskiego.  

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 organi-
zacji pozarządowych,  instytucji publicznych i prywatnych. 

Realizując swoje działania Fundacja współpracuje z uczelniami, 

instytucjami publicznymi i prywatnymi,  jednostkami samo-
rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w całej Polsce.   

 

www.pafw.pl 
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  Organizacja Fundacji 

W 2020 r. Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 9 osób w wymiarze łącznie 8,6 etatu. Ponadto  

z dwoma osobami Fundacja  współpracowała na podstawie innych umów. Biuro Fundacji znajduje się 

w Warszawie przy al. Jerozolimskich 133/56 w lokalu o pow. 127 m2.  

W 2020 r. Rada Fundacji spotkała się dwukrotnie:  

 7 lipca (posiedzenie w trybie hybrydowym) – Rada przyjęła sprawozdanie Zarządu z 

działalności i sprawozdanie finansowe oraz udzieliła absolutorium członkom Zarządu. Rada 

zaakceptowała także zaktualizowane przez Zarząd plany wieloletnie działalności i finansowe 

Fundacji.  

 16 grudnia  (posiedzenie w trybie zdalnym) – Rada omówiła sprawozdanie i plany Fundacji. 

Rada zaakceptowała przygotowany przez Zarząd roczny plan działań i plan finansowy Fundacji. 

Podjęta została decyzja o zleceniu audytu finansowego i wybrano w ramach konkursu ofert 

firmę audytorską, która go przeprowadzi.   

  

 

 

 

Władze i zespół Fundacji Liderzy Przemian  
według stanu na 31 grudnia 2020 r.  
 

Rada Fundacji 
Renata Koźlicka-Glińska – Przewodnicząca Rady 

Justyna Janiszewska 

Andrzej Dakowski 

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

Mirosław Skórka – Członek Zarządu  

Stały zespół Fundacji 
Polina Chinimczuk 

Anna Jakowska 

Patrycja Podraza  

Lena Prusinowska 

Maciej Puławski 

Jerzy Rejt 

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 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.  

Podczas stypendium zwracamy uwagę nie tylko na osiągnięcia naukowe. Staramy się kształcić 

osoby zaangażowane i nastawione prospołecznie, działające na rzecz dobrosąsiedzkich 

stosunków, opartych na wzajemnej życzliwości.  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.   

 

W 2016 r. w ramach Programu uruchomiona została odrębna ścieżka naukowa Kirkland 

Reaserch. Jest to oferta jednosemestralnych pobytów badawczych na polskich uczelniach dla 

badaczy o ugruntowanej pozycji naukowej, z tytułem co najmniej doktora. Stypendyści tej ścieżki 

nie muszą uczestniczyć w zajęciach akademicki, tylko prowadzą własne badania pod opieką 

tutora. Ich pobyt kończy się przygotowaniem artykułu naukowego.  
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PROGRAM KIRKLANDA    EDYCJA 2019/2020:  

 

Termin realizacji  
20.09.2019 r. – 25.06.2020 r. 
 

Kraje pochodzenia 

stypendystów  

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 

Gruzja, Kirgistan, Kazachstan, 

Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, 

Ukraina i Uzbekistan.   
 

Partnerzy 

Stypendyści edycji 2019/2020 studiowali na 11 uczelniach: Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa. 
 

Wyniki projektu 

51 stypendystów edycji 2019/2020 (w tym pięcioro stypendystów w ramach ścieżki naukowej 

Kirkland Research – KRES) realizowało program edukacyjny na 11 uczelniach w 5 miastach, 

uczestnicząc dodatkowo w:  

 ważnych wydarzeniach i konferencjach m.in.: „Open Eyes Economy” w Krakowie.    

 szkoleniach m.in.: z pisania projektów grantowych 

 stażach zawodowych w takich instytucjach jak: Centrum Analizy Propagandy, 

Ambasada Kazachstanu w Polsce, A2P2 architecture and planning, Centrum 

doradztwa zawodowego młodzieży w Poznaniu, Migrant Info Point w Poznaniu, 

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Fundacja dla Somalii, Urząd Miasta Zamość, 

Urząd Miasta Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Park 

Naukowo-Technologiczny we Wrocławiu.  

 

Korzystając z dofinansowania w ramach indywidualnych pakietów dydaktycznych  

4 stypendystów podjęło dodatkowo studia podyplomowe, m.in.: Marketing internetowy  

i brokering informacji, Zarządzanie kulturą, Zarządzanie projektami oraz Menedżer 

administracji publicznej.  
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Projekt w liczbach 

Stypendyści Programu Kirklanda oraz Kirkland Research edycji 2019/2020 

KRAJ Kobiety Mężczyźni Liczba stypendystów 

Armenia 2 0 2 

Azerbejdżan 1 1 2 

Białoruś 5 2 7 

Gruzja 1 1 2 

Kazachstan 0 3 3 

Kirgistan 1 0 1 

Mołdawia 0 2 2 

Rosja 2 3 5 

Tadżykistan 1 0 1 

Ukraina 18 5 23 

Uzbekistan 1 2 3 

RAZEM 32 19 51 

 

Dziedziny studiów Stypendystów Kirklanda edycji 2019/2020 

 

 

Miasta afiliacji Stypendystów Kirklanda edycji 2019/2020 

 

 

Koszt realizacji:  

Program Stypendialny im Lane’a Kirklanda jest finansowany ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

Miasto afiliacji Program Kirklanda Kirkland Research 

Warszawa  11 1 

Kraków 8 0 

Poznań 8 2 

Wrocław 11 0 

Lublin 8 2 

Razem 46 5 

 
 

 

1 1

3 3
4

5 5
6

11
12
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Miasta afiliacji Stypendystów Kirklanda edycji 2020/2021 

 

 

 

Koszt realizacji:  

Program Stypendialny im Lane’a Kirklanda jest finansowany ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

Dotacja na realizację całej edycji 2019/2020: 3 548 290 zł, z czego w 2020 r. otrzymano:  1 498 

290 zł. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA  przyznała dofinansowanie w postaci 

stypendiów dla 22 uczestników edycji 2019/2020 Programu (po 16 000 zł/os w ciągu roku 

akademickiego). Środki te są wypłacane stypendystom za pośrednictwem Fundacji Liderzy 

Przemian. W 2020 r. otrzymano 211 200 zł.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miasto afiliacji Program Kirklanda Kirkland Research 

Warszawa  7 2 

Kraków 9 3 

Poznań 8 5 

Wrocław 11 3 

Lublin 10 2 

Razem 45 15 

 
Stypendyści Kirklanda i goście podczas uroczystości inauguracji Programu 2019/2020.  

Fotografia z archiwum Programu. 
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PROGRAM KIRKLANDA    EDYCJA 2020/2021:  

 

Termin realizacji 
11.09.2020 r. – 30.06.2021 r. 
 

Kraje pochodzenia 

stypendystów  

Armenia, Azerbejdżan, 

Białoruś, Gruzja, Kirgistan, 

Kazachstan, Rosja, Ukraina i 

Uzbekistan.   
 

Partnerzy 

Stypendyści edycji 2020/2021 studiują na 9 uczelniach: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 

Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Teatralna 

w Warszawie. 
 

Wyniki projektu 

60 stypendystów edycji 2020/2021 (w tym piętnaścioro stypendystów dwóch edycji ścieżki 

naukowej Kirkland Research – KRES: zwykłej edycji w pierwszym semestrze i specjalnej 

edycji dla Białorusi w II semestrze) realizowało program edukacyjny na 9 uczelniach w 5 

miastach, uczestnicząc dodatkowo w:  

 ważnych wydarzeniach i konferencjach m.in.: „Welconomy Forum” w Toruniu.    

 szkoleniach m.in.: z pisania projektów grantowych i przygotowania prac naukowych 

 stażach zawodowych w takich instytucjach jak: Urząd Miasta Lublin, Ambasada 

Ukrainy w Polsce, Teatr Nowy w Warszawie, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej, Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, Fundacja 

Burza Mózgów w Krakowie, agencja celna Assa w Chełmie, Centrum doradztwa 

zawodowego młodzieży w Poznaniu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

w Krakowie, Biblioteka Raczyńskich, Starostwo Powiatowe Wrocławskie, Park 

Naukowo-Technologiczny we Wrocławiu.  

Korzystając z dofinansowania w ramach indywidualnych pakietów dydaktycznych dwoje 

stypendystów podjęło dodatkowo studia podyplomowe, m.in.: Podyplomowe Studium 

Muzeologiczne oraz Mediacja szkolna i sądowa. 
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Projekt w liczbach 

Stypendyści Programu Kirklanda oraz Kirkland Research edycji 2020/2021 

KRAJ Kobiety Mężczyźni Liczba stypendystów 

Armenia 1 0 1 

Azerbejdżan 0 1 1 

Białoruś 7 3 10 

Gruzja 2 0 2 

Kazachstan 1 0 1 

Kirgistan 3 0 3 

Rosja 5 1 6 

Ukraina 24 11 35 

Uzbekistan 1 0 1 

RAZEM 44 16 60 

 

 

Dziedziny studiów Stypendystów Kirklanda edycji 2020/2021 

 

2 2 2

4 4

7

12
13

14
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Miasta afiliacji Stypendystów Kirklanda edycji 2020/2021 

 

 

Koszt realizacji  

Program Stypendialny im Lane’a Kirklanda jest finansowany ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Dotacja na realizację całej edycji 2020/2021: 3 108 547 

zł, z czego w 2020 r. otrzymano: 1 950 000 zł. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA  przyznała dofinansowanie w postaci 

stypendiów dla 34 uczestników edycji 2020/2021 Programu (po 16 000 zł/os w ciągu roku 

akademickiego). Środki te są wypłacane stypendystom za pośrednictwem Fundacji Liderzy 

Przemian. W 2020 r. otrzymano 217 600 zł.    

 

 

 

PROGRAM KIRKLANDA  

 W PANDEMII 

 

 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia na uczelniach w II semestrze roku 

akademickiego 2019/2020 odbywały się zdalnie bądź – w nielicznych wypadkach – w trybie 

hybrydowym. Mimo to stypendyści uczestniczyli w bardzo wielu wydarzeniach  

i konferencjach w trybie on-line, większości udało się również zrealizować staże zawodowe w 

terminie. Kilka osób realizowało staże również w lipcu (przedłużono im stypendium o miesiąc 

Miasto afiliacji Program Kirklanda Kirkland Research 

Warszawa  7 2 

Kraków 9 3 

Poznań 8 5 

Wrocław 11 3 

Lublin 10 2 

Razem 45 15 
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ze względu na niemożność powrotu do domu w terminie z powodu zamkniętych granic w 

krajach pochodzenia oraz braku lotów powrotnych do krajów Azji Środkowej i Kaukazu).  

W II semestrze odwołane zostały zjazdy stypendystów. Zaproponowaliśmy Kirklandystom 

serię spotkań on-line, podczas których każdy mógł zaprezentować swoją pracę dyplomową. 

Ta forma integracji pozwoliła wyjątkowo dobrze poznać zainteresowania zawodowe  

i badawcze stypendystów, co mamy nadzieję, będzie sprzyjać ich współpracy w przyszłości.  

Ponieważ niemożliwa była zwyczajowa organizacja uroczystości zakończenia roku dla całego 

rocznika w Warszawie na zakończenie edycji 2019/20 wręczenie dyplomów odbyło się 

podczas spotkań ze stypendystami w miastach ich afiliacji. Ta nietypowa forma pozwoliła na 

rozmowy także z wieloma opiekunami naukowymi stypendystów, którzy zazwyczaj nie 

docierają na uroczystość w Warszawie.  

 

 

 

Rekrutacja do kolejnej edycji odbyła się całości w trybie zdalnym. Odnotowano nieznaczny 

spadek liczby kandydatów. Kilka osób nominowanych do udziału w Programie ostatecznie 

zrezygnowało ze stypendium, obawiając się rozwoju pandemii. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaplanowano wydłużony program orientacyjny dla 

przyjeżdżających stypendystów nowej edycji, by w razie potrzeby możliwe było odbycie w 

tym czasie kwarantanny. Wprowadzono liczne obostrzenia sanitarne, by zapewnić 

uczestnikom bezpieczeństwo. Wszyscy poddani byli testom na obecność COVID-19. 

Program merytoryczny przeprowadzono on-line, dzięki czemu mogli wziąć w nim także 

ci stypendyści, którzy nie dojechali do Krakowa. Dla osob, które nie musiały pozostać w 

izolacji organizowano wycieczki i spotkania off-line.  

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w Auli Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Wyjątkowo miała miejsce pod koniec programu orientacyjnego, a nie na 

początku. Wykład inaugruacyjny wygłosiła dr inż. Iwona Kuczyńska wieloletnia opiekunka 
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naukowa Kirklandystów. 

Wykład był poświęcony 

zagadniniom zmian klima-

tycznych i działań, które 

można podejmować na 

poziomie jednostek, by im 

przeciwdziałać. Jest to 

kwestia, na która w sposób 

szczególny chcemy 

uwrażliwiać stypendystów 

niezależnie od dziedziny, 

którą się zajmują.   

 

Sporym wyzwaniem był dojazd na stypendium. 2 osoby tuż przed przylotym uzyskały 

pozytywny wynik testu na COVID-19 i musiały opóźnić przyjazd. W Armenii oraz krajach 

azjatyckich do końca września były zamknięte granice, dlatego 8 osób z tych krajów mogło 

dojechać dopiero na początku października. 2 osoby z Tadżykistanu nie przyjechały w ogóle, 

jako że granice ich kraju pozostawały zamknięte. Wraz z końcem października podjęto 

decyzję o przesunięciu tych stypendiów na kolejny rok akademicki. 
 

W październiku, kiedy stypendyści rozpoczynali realizację programu, nauczanie miało 

charakter hybrydowy. Decyzje o sposobie działania danej uczelni leżały w gestii dziekanów 

danych wydziałów.  Spotkania z opiekunami i lektorat odbywały się off-line. Niestety bardzo 

szybko wszyscy przeszli do pracy on-line. Mimo to realizacja programu przebiegała bez 

zarzutu: stypendyści nie tylko brali udział w wykładach i spotkaniach  z opiekunami, ale też w  

konferencjach naukowych i zebraniach naukowych instytutów. Ze strony Fundacji 

zorganizowane zostały dwa szkolenia w trybie zdalnym: dla praktyków z pisania projektów 

oraz dla badaczy z metodologii przygotowywania artykułów naukowych.  

 

W trosce o kondycję psychiczną stypendystów skazanych na stałe przebywanie w 

akademikach zaproponowano im program lokalnych wycieczek na świeżym powietrzu w 

małych grupach.  Zainagurowany został także projekt wycieczek, podczas których niewielkie 

grupy chętnych stypendystów zdobywają kolejne szczyty górskie należących do Korony Gór 

Polski.  
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PROGRAM   

KIRKLAND RESEARCH   

 

Wiosną 2020 zakończyła się ewaluacja Programu Kirkland 

Research (KRES), w ramach której ewaluatorka przeprowadziła 

28 indywidualnych wywiadów z absolwentami i opiekunami 

KRES. Wnioski z raportu częściowo zaczęto wdrażać już od 

września. W umowie stypendialnej pojawił się zapis 

wprowadzający obowiązek poinformowania tutora i FLP o 

miejscu i czasie opublikowania artykułu, który powstał w 

ramach stypendium KRES. W Przewodniku Stypendysty został rozbudowany rozdział 

dotyczący tego, czym jest stypendium KRES i od czego zależy jego efektywność. Stypendyści 

dostali informację, że do Polski należy przyjechać z gotowym pomysłem, tj. mieć już nie tylko 

pomysł na temat, ale wykonane czynności przygotowawcze. W kolejnej edycji informacja ta 

zostanie również zamieszczona w ogłoszeniu już na etapie rekrutacji. Już w bieżącej edycji 

wprowadzono obowiązkowe 2-etapowe szkolenie z metodologii pracy dla stypendystów 

KRES. 

 

Podczas ewaluacji opiekunowie naukowi często zgłaszali potrzebę lepszego poinformowania 

o specyfice Programu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, korzystając   

z doświadczeń pracy on-line z okresu pandemii, przed rozpoczęciem kolejnej edycji 

Programu zorganizowaliśmy spotkanie, na które zaproszeni zostali wszyscy opiekunowie 

stypendystów z obu ścieżek Programu – prawie wszyscy (50 z 58) wzięli w nim udział. Podczas 

spotkania zaprezentowaliśmy tutorom fundatora (PAFW) i administratora Programu (FLP) 

PAFW I FLP, wyjaśniając ich role. Zapoznaliśmy opiekunów z celami i założeniami Programu, 

wyjaśniliśmy różnice między obiema ścieżkami, wyjaśniliśmy jak przebiega rekrutacja, co 

Program oferuje stypendystom (m.in. informacja nt. pakietu dydaktycznego, możliwości 

finansowania konferencji, itd.). Ważnym elementem spotkania była możliwość podzielenia 

się doświadczeniem przez bardziej doświadczonych opiekunów oraz wyjaśnienia wątpliwości 

tych debiutujących w Programie. 

 

Piąta edycja Kirkland Reaserch (2020/2021) cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem 

kandydatów. Do konkursu zgłosiły się 24 osoby (21 z Ukrainy i po 1 z Białorusi, Gruzji i 

Kirgistanu). Jest to wzrost o 60% w porównaniu  z rokiem ubiegłym (15 kandydatów). Ze 

względu na wysoki poziom prezentowany przez naukowców ubiegających się o stypendium, 

zdecydowaliśmy się przyjąć do Programu aż 11 osób. Po raz pierwszy w ścieżce Kirkland 

Research wziął udział badacz z Białorusi. Dotychczas wszyscy stypendyści KRES pochodzili z 

Ukrainy. 
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Specjalna edycja Kirkland Reaserch – Białoruś  

 

Ze względu na bardzo trudną sytuację na 

Białorusi w porozumieniu z PAFW 

zdecydowaliśmy o uruchomieniu specjalnej 

edycji Programu Kirkland Research dla 

naukowców z Białorusi. Konkurs na 

dodatkową edycje ścieżki badawczej został 

ogłoszony 7 października 2020 r..  

W odróżnieniu od zwykłego konkursu na 

stypendia badawcze KRES, w naborze mogli 

wziąć tylko obywatele Białorusi. 

Dopuszczono możliwość aplikowania dla 

osób, które nie mają jeszcze doktoratu, ale 

ukończyły 3-ci rok studiów doktoranckich.  

 

By ułatwić dostęp do stypendium, 

dopuszczono także ograniczoną znajomość 

języka polskiego (A2), jeśli kandydat biegle 

posługuje się angielskim. Do udziału zgłosiło się 14 osób. Ostatecznie zakwalifikowało się 6 

osób. Realizacja pobytów edycji specjalnej Kirkland Research rozpoczęła się pod koniec 

stycznia 2021 r.  
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BUDOWANIE ŚRODOWISKA ABSOLWENCKIEGO 

PROGRAMU KIRKLANDA 

Po ponad dwudziestu latach funkcjonowania Program Kirklanda może się pochwalić liczbą 

niemal 920 absolwentów. W swoich krajach są ministrami, deputowanymi, 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.  

 

 

 

 

 

    DZIAŁANIA  POST-STYPENDIALNE  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  
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20-lecie  

Programu Kirklanda 
 

 

W 2020 r. Program Kirklanda obchodził swoje 20-lecie. Głównym punktem obchodów miała 

być konferencja rocznicowa Absolwentów w Polsce Ze względu na ograniczenia sanitarne 

musiała zostać odwołana. Obchody przeniosły się on-line. W dniach planowanej konferencji 

(23-24 maja) odbyły się organizowane przez samych Absolwentów  spotkania 12 roczników 

Programu Kirklanda, w których w sumie wzięło udział 150 os. Dla wszystkich zespół Programu 

przygotował film ze wspomnieniami i życzeniami (w dostępnie niepublicznym).  

 

 

Do wirtualnych obchodów rocznicowych włączyło się wiele 

osób. Za pomocną nakładki na zdjęcie profilowe na 

Facebooku Kirklandyści mogli pokazać się społeczności 

portalu. 

Dla uczczenia jubileuszu przygotowaliśmy specjalny logotyp 

oraz okolicznościowe gadżety promocyjne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zaślepki na kamerki 

internetowe           

 zakładki do książek                          lniane woreczki na 

gadżety            
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Jubileusz świętowaliśmy także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn) oraz 

na stronach internetowych – PK oraz FLP – za pomocną przygotowanych grafik oraz danych 

statystycznych w języku polskim i angielskim prezentujących osiągnięcia Programu. Przykładowe 

grafiki: 

 

 

 

Na portalu ngo.pl opublikowaliśmy artykuł podsumowujący 20 lat 

Programu. Natomiast w czasopiśmie New Eastern Europe ukazał się 

okolicznościowy dodatek, zawierający informacje o PK, wywiad z Andrew 

Nagorskim – szefem Rady Dyrektorów PAFW oraz teksty kilku 

absolwentów dotyczące transformacji w ich krajach. Dodatek był w całości 

przygotowany w języku angielskim. Nakład czasopisma deklarowany 

przez wydawcę 6 tys. egz. 

 Powstało także specjalne wydanie Biuletynu Kirklanda – poświęcone 

podsumowaniu 20 lat Programu:  
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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 

- w ramach wizyt dla profesjonalistów  

organizowane są także staże i Warszawska 

Letnia Akademia Euroatlantycka WEASA 

  

 

 

STUDY TOURS TO POLAND    WIZYTY STUDENTÓW 
 

Kraje i miejsca realizacji 

Uczestnicy wizyt pochodzą z Białorusi, Mołdawii, Rosji (z wybranych obwodów: 

woroneskiego, kaliningradzkiego, leningradzkiego, moskiewskiego, nowogrodzkiego oraz 

miast: Moskwa i  Sankt Petersburg) oraz z Ukrainy.  

W 2020 r. rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia wizyt w Białymstoku, Krakowie, 

Łodzi, Nowym Sączu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. Z powodu 

pandemii i zamknięcia granic, zmieniono formułę realizacji projektu na spotkania online. 
 

Meritum projektu  

Wizyty dla studentów realizowane są w miastach, które są centrami akademickimi. Studenci 

w grupach 13-osobowych, w skład których wchodzą zawsze uczestnicy z co najmniej 3 krajów, 

w trakcie wizyt poznają różne aspekty życia w Polsce – ustrój, administrację, samorządy, 

gospodarkę, media, system edukacji,  organizacje społeczne.  

Celem projektu jest budowanie relacji z rówieśnikami z krajów biorących udział w Programie 

oraz z Polski, otwieranie na doświadczenia innych krajów, pokazanie dobrych praktyk 
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zaangażowania społecznego, funkcjonowania instytucji państwa i społeczeństwa w różnych 

wymiarach, możliwości i form inicjatyw lokalnych. Program chce zainspirować uczestników 

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).  
 

Partnerzy  

Głównym partnerem projektu jest Fundacja Borussia z Olsztyna, która na podstawie grantu 

przekazywanego przez FLP, zajmuje się bieżącą administracją wizyt studenckich.  

Poszczególne wizyty realizowane są przez polskie organizacje pozarządowe wybierane  

w konkursie ofert. W roku 2020 w rezultacie zrealizowanych procedur naboru organizatorów 

wizyt wybrano 10 organizacji:  

1. Fundacja Dobra Wola, Kraków  

2. Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności, Nowy Sącz 

3. Fundacja Okno na Wschód, Białystok 

4. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Łódź 

5. Stowarzyszenie Level Up , Łódź 

6. Fundacja Instytut na Rzecz Studiów Europejskich, Wrocław 

7. Fundacja Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej, Wrocław 

8. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdynia 

9. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, Szczecin 

10. Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej "Esprit", Szczecin  
 

Wyniki projektu 

W roku 2020, w związku z pandemią, realizacja wizyt studyjnych dla studentów w formie 

tradycyjnej była niemożliwa. Podjęliśmy działania online. W działaniach tych łącznie udział 

wzięło 57 osób: 25 z Ukrainy, 15 z Białorusi, 16 z Rosji oraz 1 z Mołdawii. Byli to ci spośród 117 

uczestników wybranych w drodze konkursu na wizyty studyjne wiosną 2020, którzy 

zdecydowali się zostać w Programie mimo zawieszenia wizyt do Polski.   

 

 

W wyniku pandemii zwyczajowa działal-

ność ścieżki studenckiej STP została 

zawieszona. Podjęliśmy działania on-line, 

mające na celu utrzymanie zaan-

gażowania z jednej strony zrekrutowanej 

młodzieży, z drugiej organizacji – 

realizatorów wizyt.  

STUDY TOURS TO POLAND  

W PANDEMII 



 

 

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności w roku 2020 

 

20 | 

Działania skierowane do uczestników wizyt studenckich: 

Grupą, z którymi pracowaliśmy w tym okresie w ramach Programu Study Tours to Poland dla 

studentów były osoby wybrane do udziału w wizytach w Polsce wiosną 2020 r. Zależało nam 

na tym, by zakwalifikowani studenci nie stracili motywacji do udziału w Programie, bez 

względu na to czy realizacja wizyt jesienią 2020 r. będzie możliwa czy nie.  

Prowadziliśmy korespondencję z uczestnikami, w której informowaliśmy ich o bieżącej 

sytuacji epidemicznej w Polsce i jej konsekwencjach dla realizacji wizyt w 2020 r. Po podjęciu 

decyzji o nierealizowaniu wizyt w 2020 r.  zaproponowaliśmy uczestnikom udział w nowej 

formule – wprowadzeniu do wizyt poprzez udział w cyklu spotkań online jesienią 2020 r. 

Gotowość do dalszej współpracy w nowej formule zadeklarowało 97 osób (spośród 117 

zakwalifikowanych do udziału w wizytach wiosną 2020 r.) 

W październiku 2020 roku został zainaugurowany cykl spotkań on-line „Wtorki z STP”. Do 

końca 2020 r. odbyło się 6 spotkań, których celem była integracja uczestników, 

przedstawienie zespołu i realizatorów wizyt, a także prezentacja Polski.  

 

Pierwsze spotkanie z uczestnikami STP – Edycja Specjalna 2020, zdjęcie z archiwum STP 
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Działania skierowane do NGO – realizatorów wizyt studenckich 

W całym okresie zawieszenia działalności utrzymywaliśmy kontakt z organizacjami – 

realizatorami wizyt, włączając ich w działania on-line dla studentów. Wspólnie 

opracowaliśmy formułę cyklu szkoleniowego przygotowującego organizacje realizujące 

wizyty w ramach STP do wykonywania materiałów filmowych we własnym zakresie przy 

użyciu telefonu komórkowego. Dla wszystkich organizacji – realizatorów wizyt 

przygotowaliśmy kilkuetapowe warsztaty z przygotowania materiałów filmowych. Szkolenie 

prowadził kierownik produkcji filmowej Igor Mertyn. W rezultacie powstało 11 filmów 

opowiadających o miastach i organizacjach, zachęcających do udziału w wizytach 

studyjnych. Każda z organizacji biorących udział w projekcie otrzymała grant na realizację 

filmów.  

 

 

Warsztaty filmowe dla realizatorów wizyt, zdjęcie z archiwum STP 

 

 

ABSOLWENCI ABSOLWENTOM. Webinaria STP 

Wstrzymanie wizyt dla studentów stworzyło przestrzeń dla intensyfikacji działań na rzecz 

środowiska absolwentów ścieżki studenckiej STP. Przed pandemią kontakt z absolwentami 

utrzymywany był poprzez media społecznościowe (Facebook, Telegramm, Instagram, 

LinkedIn) oraz okazjonalne spotkania jubileuszowe w Polsce i regionalne w krajach 

Programu. W drugim kwartale 2020 r. Zespół STP,  we współpracy z absolwentami Programu 
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oraz wolontariuszką Europejskiego Korpusu Solidarności w FLP i jednocześnie absolwentką 

STP dla studentów Olgą Rummo, zorganizował i przeprowadził serię webinariów 

ABSOLWENCI ABSOLWENTOM. Przez 9 tygodni 0obyło się 18 spotkań.  

Webinaria były ciekawą formą zaangażowania absolwentów STP we wspólne działanie oraz 

cenną forma ich sieciowania. Absolwenci sami realizowali spotkania, wybierając ich tematy 

zgodnie ze swoimi kompetencjami. Do udziału zaangażowali się absolwenci z różnych 

roczników i krajów oraz o różnych zainteresowaniach. Spotkania odbywały się na platformie 

ZOOM w języku rosyjskim. Projekt Absolwenci Absolwentom miał własną oprawę graficzną, 

zrealizowaną przez Olgę Rummo. 

 

   

Autor oprawy graficznej: Olga Rummo, wolontariuszka EKS w FLP 

 

Lista webinariów: 

1. Jak zakochać się w niedźwiedziach – Snizhana Palazhchenko. Ukraina, STP dla 

studentów 2014 

2. Czym zaskakują Węgry? Kim są Madiarowie? Tetyana Kubyshkina, Ukraina, STP dla 

studentów 2010 

3. Czarnobylska Elektrownia Jądrowa to nie tylko praca. Przeszłość, teraźniejszość, 

przyszłość. Dmytro Korchak, STP dla studentów 2012, STP II 2013 

4. Informacja zwrotna jest jak sztuka. Tetyana Shirina, Ukraina, STP dla studentów 2011, 

STP II 2012 

5. Nauka o podejmowaniu decyzji. Tetyana Shirina, Ukraina, STP dla studentów 2011, 

STP II 2012 

6. Związek człowieka z naturą we współczesnej fotografii. Anna Korbut, Ukraina, STP 

dla studentów 2011, STP II 2011, Program im. L. Kirklanda 2019/2020 
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7. Wolny strzelec nie jest pracą na pół etatu, ale na pełny etat. Alexey Netsivka, Ukraina, 

STP dla studentów 2009 

8. W drodze z chmurami, czyli jak zdobyć skrzydła. Anna Fomina, Rosja, STP dla 

studentów 2010 

9. Kreatywność jutra. Daria Morozova, Rosja, STP dla studentów 2011, STP II 2011  

10. Czego nauczyłem się odwiedzając 57 krajów. Yulia Nudga, Rosja, STP dla studentów 

2011, STP II 2012 

11. Jedzenie. Trudniejsze niż myślisz. Elena Pishchuk, Białoruś, STP dla studentów 2016, 

STP II 2018 

12. Pomoc nauce w radzeniu sobie ze stresem podczas globalnej pandemii. Marta 

Pivovarenko, Ukraina, STP dla profesjonalistów 2017 

13. Czy wyższe wykształcenie jest potrzebne we współczesnym świecie? Ekaterina 

Rebitskaya, Białoruś, STP dla studentów 2018 

14. Czytaj długo lub krótko: co jest lepsze do pisania tekstu analitycznego. Andriy Matat, 

Ukraina, STP dla studentów 2015, STP II 2017 

15. Odgrywanie ról jest tym, o czym myślę? Daria Skorokhodkina, Białoruś, STP dla 

studentów 2014 

16. Szkoła magii „Ostentum”. Ekaterina Galustova, Rosja, STP dla studentów 2018 

17. Jak stworzyć markę osobistą i dlaczego jest to ważne w pracy. Marina Rumyantseva, 

Ukraina, STP dla studentów 2016, STP II 2017 

18. Przegląd stypendiów na studia magisterskie w Europie. Maria Dedova, Rosja, STP dla 

studentów 2008 

 

 

 

ABSOLWENCI ABSOLWENTOM. STP Festiwal – Summer 2020 

Po sukcesie spotkań z serii ABSOLWENCI ABSOLWENTOM zaproponowaliśmy 

zorganizowanie lżejszej wakacyjnej formy spotkań – festiwalu talentów. Zaprosiliśmy 

absolwentów do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych, muzycznych, tanecznych 

i sprawnościowych.  

            

Autor oprawy graficznej: Olga Rummo, wolontariuszka EKS  
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Pod koniec lipca odbył się online STP-Festiwal Lato 2020, w którym udział wzięli absolwenci 

w charakterze wykonawców i słuchaczy. 6 osób (1 z Białorusi, 1 z Mołdawii, 2 z Rosji i 2 z 

Ukrainy) zaprezentowało swoje talenty w formie nagrań transmitowanych przez ZOOM, 

które poprzedzane były krótką prezentacją o tym, czym dla nich jest taki rodzaj twórczości, 

dlaczego lubią tym się zajmować, czy im to pomaga w życiu zawodowym czy aktywności 

społecznej. To był kolejny element pokazania absolwentom jak różnorodne mogą być ich 

działania i na jakich polach mogą budować swoją współpracę.  

Projekt w liczbach 

Do udziału w wizytach studyjnych dla studentów zrekrutowano 117 osób. W spotkaniach  on-

line brało udział 57 osób. W działania dla studentów zaangażowanych było 11 organizacji. 

Powstało 11 filmów promujących miasta i organizatorów wizyt. Odbyło się 6 spotkań on-line 

dla studentów i 24 spotkania dla absolwentów STP.   

 

Liczba uczestników z poszczególnych krajów, którzy wzięli udział  

w Edycji Specjalnej STP 2020 

 

 

 

Koszty realizacji  

Dotacja przyznana na realizację całego Programu Study Tours to Poland w okresie luty 2019 

- luty 2021 r. – 3 934 700 zł. zł. 

Bezpośrednio na realizację działań związanych z działaniami studenckimi wydatkowano 

55 000 zł. Dotacja dla Fundacji Borussia na realizację działań dla studentów w 2020 r. 

wyniosła 158 500 zł.  

Łączny koszt działań ścieżki STP dla studentów w roku 2020 wyniósł 213 500 zł. 

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

Rosja; 16

Białoruś; 15

Mołdawia; 1

Ukraina;25 
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STUDY TOURS TO POLAND    WIZYTY PROFESJONALISTÓW 

 

Kraje i miejsce realizacji  

Oferta jest skierowana do profesjonalistów z państw Europy Wschodniej, Kaukazu 

Południowego i Azji Centralnej. Ze względu na pandemię działania w 2020 r. realizowane były 

on-line i kierowane do uczestników z Ukrainy.  

Meritum projektu  

W ramach ścieżki wizyt studyjnych dla profesjonalistów Programu STP organizujemy 

tygodniowe pobyty w Polsce dla grup specjalistów zainteresowanych poznaniem polskich 

doświadczeń w konkretnej dziedzinie lub instytucji. W wizytach biorą udział eksperci 

organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów lokalnych, 

instytucji kultury oraz specjaliści z różnych grup zawodowych. Każda wizyta realizuje własny 

temat i program, który wynika z potrzeb i oczekiwań grupy. Wizyty studyjne dla 

profesjonalistów oddziałują na instytucje, w których pracują uczestnicy w różny sposób, od 

zmian na poziomie drobnych rozwiązań we wsi, po tworzenie systemowych rozwiązań na 

poziomie kraju. W związku z niemożliwością przeprowadzenia wizyt w czasie pandemii 

podjęto próbę przeniesienia aktywności online. 

 

 

Konferencja:  

Dialogi Sąsiedzkie. Instrumenty wsparcia rozwoju gospodarczego gmin w 

czasie i po pandemii. 

Podejmując wyzwania rzeczywistości pandemicznej, 24 czerwca 2020 r. zorganizowaliśmy 

we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich z Lublina oraz Podolską Agencją Rozwoju 

Regionalnego z Winnicy konferencję on-line.   
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Konferencja miała formę debaty, którą poprowadził Mirosław Skórka, Dyrektor Programu 

Study Tours to Poland. Swoje opinie zaprezentowali polscy i ukraińscy eksperci ds. 

samorządności:  

1. Anatolij Tkaczuk, Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju Instytutu Społeczeństwa 

Obywatelskiego, Kijów,  

2. Oleh Lewczenko, Konsultant ds. decentralizacji Szefa Państwowej Administracji 

Obwodowej w Winnicy, absolwent Programu im. L. Kirklanda,  

3. Oleh Stankewycz, Przewodniczący Rady Miasta Sudowa Wysznia, obw. lwowski,  

4. prof. Jarosław Czerw,  sekretarz gminy Gościeradów, radny powiatowy kilku kadencji, 

wcześniej przez dwie kadencje wicestarosta kraśnicki (województwo lubelskie), 

pracownik naukowy i radca prawny specjalizujący się w prawie samorządowym,  

5. Marcin Pastuszak, zastępca wójta gminy Jabłonna (województwo lubelskie), od lat 

współpracujący z ukraińską gromadą Teteriwka. 

 

 
 

Źródło: Study Tour to Poland, Facebook 
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Uczestnikami konferencji byli ukraińscy samorządowcy oraz lokalni liderzy z obwodów: 

charkowskiego, chersońskiego, czernihowskiego, dniepropietrowskiego, lwowskiego, 

rówieńskiego, sumskiego i  winnickiego  

Podczas debaty omawiano następujące tematy: 

1. Jak pandemia wpłynęła na budżet gminy i na działające firmy – co zwiększyło 

wydatki, co zmniejszyło dochody, jakie mechanizmy bilansowania budżetu?  

2. Czy gmina może wesprzeć firmy w wychodzeniu z kryzysu? Jeśli tak, to jak? Czy 

mamy jakieś ciekawe i inspirujące przykłady? 

3. Jakie działania można podejmować w celu minimalizacji „pandemio-paniki” i 

wzmocnienia zachowań anty-pandemicznych? 

4. Jak firmy w gminach radzą sobie z pracownikami? Bezrobocie, pracownicy sezonowi 

z zagranicy, etc. Jaka jest w tym rola samorządów? 

W czasie trwania konferencji jej przebieg śledziło 38 osób. W tym czasie odnotowaliśmy ok. 

320 wejść i 47 komentarzy. Zapis spotkania jest nadal dostępny na profilu Study Tours to 

Poland na Facebooku. Na dzień 30 marca 2021 r. liczba odbiorców wyniosła 10 294 osób, 

liczba wyświetleń do 1900. 

 

Konferencja:  

Strategia rozwoju miasta Mariupol 
8 września 2020 r. wraz z Olehem Lewczenką, prezesem Podolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego z Winnicy, absolwentem Programu Kirklanda, współorganizowaliśmy kolejną 

konferencję zatytułowaną: Strategia rozwoju miasta Mariupol (obw. doniecki, Ukraina).  

Na zaproszenie Fundacji Liderzy Przemian w konferencji wzięła udział Aleksandra 

Dulkiewicz, Prezydent m. Gdańsk, która podzieliła się w uczestnikami zarówno refleksjami 

nt. transformacji Gdańska i wyzwań przed jakimi stoi miasto, jak też sugestiami dla polityki 

rozwoju Mariupola. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz miasta Mariupol, Rady 

Miejskiej oraz organizacji społecznych działających w mieście oraz z nim współpracujących.  

 

 
Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent m. Gdańsk. Zdjęcie: archiwum STP 
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PRODUKCJA CYKLU FILMÓW:  

SAMORZĄDOWA DROGA DO SUKCESU  
 

W związku z niemożnością organizowania w Polsce wizyt studyjnych, przygotowaliśmy serię 

filmów, dotyczących działania instytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Filmy mają być 

wirtualną namiastką wizyty studyjnej. Prezentują wiedzę ekspercką i praktyczne rozwiązania 

z wybranych gmin w Polsce.  

 

Tematyka filmów dotyczy zadań własnych gminy, gospodarki komunalnej (śmieci, 

kanalizacja, oczyszczalnie ścieków), oświaty w gminie (żłobki, przedszkola, szkoły 

podstawowe), organizacji ładu przestrzennego (drogi, place, parki, place zabaw, miejsca 

wspólne), społecznej aktywności gminy, bezpieczeństwa (policja, straż miejska i gminna oraz 

OSP), a także instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego gminy.  

 

Partnerami przy realizacji filmów były gminy: 

 Gościeradów 

 Jabłonna k. Lublina 

 Długosiodło  

 Grodzisk Mazowiecki  

 Wołomin  

Filmy zrealizowane przez firmę M&M Komunikacja Mariusz Michalik. Powstały w dwóch 

wersjach językowych:  po polsku i ukraińsku. Dostępne są dla wszystkich chętnych na kanale 

YouTube Program STP (wersja ukraińska) oraz Fundacji Liderzy Przemian (wersja polska). 

Będą wykorzystywane w ramach działań STP prowadzonych online oraz w wydarzeniach dla 

stypendystów Programu Kirklanda.  

 

PL na kanale Leaders Of Change  
Odc. 1. Samorządowa gmina https://youtu.be/EQATnOytQEY  

Odc. 2. Gospodarka komunalna https://youtu.be/IqgRRcIn7dk  

Odc. 3. Oświata https://youtu.be/7y25Qg99cVI  

Odc. 4. Bezpieczeństwo https://youtu.be/LMdx8VsP98M  

Odc. 5. Infrastruktura społeczna https://youtu.be/gOWNM4-JytU  

Odc. 6. Gmina aktywna społecznie https://youtu.be/Lq2Bt9vAjY4  

Odc. 7. Rozwój gospodarczy https://youtu.be/_Z8TdktTZ50  

   

UA na kanale STP  
Odc. 1. Samorządowa gmina https://youtu.be/STANDRuBMdU  

Odc. 2. Gospodarka komunalna https://youtu.be/zSZiNTu59sg  

Odc. 3. Oświata https://youtu.be/gQvEJyIp3Qo  

Odc. 4. Bezpieczeństwo https://youtu.be/WswD9ykMegM  

Odc. 5. Infrastruktura społeczna https://youtu.be/7N4-CH0x2IY  

Odc. 6. Gmina aktywna społecznie https://youtu.be/QnlW-HH-mb8  

Odc. 7. Rozwój gospodarczy https://youtu.be/8NpgsyekjMM   
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STAŻE W POLSCE 

 

Kraje realizacji 

Do udziału w stażach zaproszeni się uczestnicy ze wszystkich krajów objętych działaniami 

Fundacji Liderzy Przemian, jednakże w pierwszej kolejności absolwenci wizyt studyjnych. W 

2020 r. staż realizowały uczestniczki z Ukrainy.  

Meritum  

Program staży w ramach ścieżki dla profesjonalistów Study Tours to Poland realizowany jest 

od 2017 r. Umożliwia on głębsze zapoznanie się z rozwiązaniami systemowymi w polskich 

instytucjach i pełniejszy transfer tych rozwiązań do krajów, z których przyjeżdżają stażyści. 

Staż w 2020 r., zorganizowany dla ukraińskich ekspertek ds. zwalczania uzależnień i 

tworzenia systemu wsparcia dla osób uzależnionych, był elementem przygotowania systemu 

walki z uzależnieniami behawioralnymi w obwodzie lwowskim. W stażu uczestniczyły 3 

pracownice naukowe wydziałów psychologii i socjologii Uniwersytetu im. Iwana Franki we 

Lwowie oraz Politechniki Lwowskiej – Maryna Klimanska, Halyna Harasym i Larysa 

Klymanska. We współpracy z Obwodową Administracją Państwową we Lwowie realizują one 

kompleksowy projekt walki z uzależnieniami behawioralnymi (alkohol, narkotyki, hazard 

oraz uzależnienia cyfrowe) dla potrzeb społeczności lokalnej. Tematem stażu były wszelkie 

formy współdziałania organizacji społecznych, samorządów lokalnych, instytucji 

państwowych oraz instytucji ochrony zdrowia. Szczegółowo prześledziły zwłaszcza 

mechanizmy działania Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stażystki 

poznały także programy akademickie, które przygotowują studentów do pracy w tych 

instytucjach oraz badania naukowe, wspierające walkę z uzależnieniami.  

Termin realizacji: 26 listopada-6 grudnia 2019 oraz 14-26 stycznia 2020 (staż realizowany 

był w dwóch turach)  

Partnerzy: Staż został zrealizowany we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej 

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.    

Projekt w liczbach:  W stażu uczestniczyły 3 ekspertki z Ukrainy.   

 

Koszty realizacji 

Dotacja przyznana na realizację całego Programu Study Tours to Poland w okresie luty 2019 

- luty 2021 r. – 3 934 700 zł. zł. 

Na realizację działań dla profesjonalistów wydatkowano 92 679, 36 zł (oprócz dotacji na 

WEASA 2020), w tym na realizacje staży – 15 971, 46 zł, na realizację filmów 49 191,83 zł. 

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 oraz od 2018 r. z Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i 

Hercegowiny, Kosowa, Macedonii i Serbii. Od 2019 r. zapraszani do udziału także uczestnicy 

z Polski. Projekt realizowany jest w Warszawie. W 2020 r. ze względu na pandemię Akademia 

realizowana była w formie on-line.  

Meritum projektu  

Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka jest wydarzeniem cyklicznym, realizowanym 

rokrocznie w kampusie Kolegium Europejskiego w Natolinie. Biorą w nim udział  

przedstawiciele środowisk eksperckich państw regionu, dla których jest to platforma 

zdobywania wiedzy oraz wymiany doświadczeń z ekspertami w danych dziedzinach z Europy 

i USA.  

Od 2017 r. WEASA koncentruje się na zagadnieniach szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

cyfrowego. 

Termin realizacji:   3-10.07.2020 

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. Od 2018 r. partnerem wspierającym 

jest także Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. 

Wyniki projektu  

VIII edycja WEASA realizowana była pod tytułem  Public speech, private platforms (projekt 

realizowany jest w języku angielskim). Odbywała się na platformie Zoom.  

Na program Akademii składały się następujące wykłady: 

a) Digital Transatlantic rift – prowadzenie: Peter Chase 

b) Social Media moderation and Big Tech – prowadzenie: Jillian C York 

c) Geolocation and open source investigations – prowadzenie: Myriam Redondo 

d) Investigative journalism – prowadzenie: Ran Sabbagh 

e) Disinformation and election security – prowadzenie: Nad’a Kovalčíková 

f) Digital security – prowadzenie: Łukasz Król 
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Uczestnicy brali także udział w następujących warsztatach: 

a) Prywatność danych i GDPR 

b) Moderowanie Social Media i Big Tech 

c) Geolokacja i otwarte źródła informacji w praktyce śledczej 

d) Dziennikarstwo śledcze  

e) Dezinformacja I bezpieczeństwo wyborów 

f) Dyskusja nt. bezpieczeństwa cybernetycznego 

Konieczność przeniesienia WEASA w wymiar on-line wykorzystano także dla intensyfikacji 

działań na rzecz absolwentów Akademii. Dla absolwentów wszystkich roczników WEASA 

udostępniony został kurs e-learningowy. Oprócz części zasadniczej WEASA 2020 

kontynuowała także swoje działania w formie wykładów i webinariów otwartych wszystkich 

roczników absolwentów (odbyły się 3 sesje merytoryczne i 2 spotkania networkingowe). 

Zatrudniono także koordynatorkę, której zadaniem jest integracja i aktywizacja 

absolwentów, by w pełni wykorzystać potencjał tego środowiska.  
 

Projekt w liczbach  

W WEASA 2020 udział wzięło 50  osób, w tym z krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenia 

– 4, Azerbejdżan – 5, Białoruś – 2, Gruzja – 10, Mołdawia – 1, Ukraina – 11; z krajów spoza 

Partnerstwa Wschodniego: Albania - 5, Bośnia i Hercegowina – 1, Czarnogóra – 1, Kosowo – 

1, Płn. Macedonia – 6,  Polska – 2, Serbia – 1.  

 

Liczba uczestników WEASA z poszczególnych krajów  

w 2020 roku 

 

Ukraina; 11

Białoruś; 2

Mołdawia; 1

Gruzja; 10Armenia; 4

Azerbejdżan; 5

Albania; 5

Kosowo; 1

Serbia; 1

Bosnia I Herceg.; 1

Macedonia; 6
Czarnogóra; 1
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Koszt realizacji    

Wysokość grantu przekazanego przez Fundację Liderzy Przemian na realizację WEASA  

w 2020 r. – 75 000 zł   

Dotacja pochodziła ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

 

POBYTY STAŻOWE DLA LIDERÓW  

SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z BIAŁORUSI  
 

Kraj i miejsce realizacji  

Oferta skierowana była do uczestników z Białorusi, a realizowana w Warszawie, Krakowie i 

Chełmie. Ze względu na pogarszające się w czasie realizacji projektu warunki epidemiczne 

duża część działań realizowana była online (przy rzeczywistym pobycie uczestników w 

Polsce).    

Meritum projektu 

Celem projektu było umożliwienie aktywnym i represjonowanym uczestnikom protestów w 

Białorusi pobytu regeneracyjnego w Polsce. Pobyty te miały być z jednej strony okazją do 

fizycznego i psychicznego wytchnienia, z drugiej zaś miały służyć zdobyciu nowych 

umiejętności i partnerów, a także zaplanowaniu działań organizacji uczestników w nowych 

warunkach.  Do przyjazdu zaproszeni zostali białoruscy działacze lokalni, zajmujący się 

następującymi kwestiami:  

 aktywność społecznej i współpracy z władzami lokalnymi,  

 zachowanie i rozwój dziedzictwa historycznego i kulturowego małych ojczyzn,  

 dokumentowanie historii mówionej i historii lokalnej  

 formy samoorganizacji małych społeczności i działalności NGO.  
 

Termin realizacji:  18 września-15 grudnia 2020 

Partnerzy 

Projekt  realizowany był w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” 

administrowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Realizacja projektu była 

możliwa dzięki współpracy z dwiema lokalnymi organizacjami społecznymi, wieloletnimi 

partnerami STP w ramach realizacji wizyt studyjnych do Polski: 

 Fundacja Dobra Wola (Kraków), 

 Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Chełm).  
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Projekt w liczbach 

W pobytach stażowych w Polsce, trwających od 4 do 8 tygodni wzięło udział 11 uczestników 
z Białorusi. Łącznie zrealizowano:  

 78 osobo/tygodni staży,  
 12  warsztatów poświęconych kondycji psycho-emocjonalnej uczestników oraz 

specyficznym zagadnieniom interesującym każdą z grup, 
 2 szkolenia: z montażu filmów oraz z archiwizacji historii mówionej, 
 8 wizyt w instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, 
 43 spotkania online, 
 45 spotkań na żywo, 
 2 konsultacje eksperckie,  
 8 szkiców projektów, które chcieliby realizować uczestnicy. 

 

 

Koszt realizacji   

Koszt realizacji projektu: 153 930,00 zł, w tym ze środków Fundacji Solidarności Między-

narodowej –  153 341,51 zł;  ze środków własnych z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności – 588,49 zł. 

 

 

 

WOLONTARIAT  

w Fundacji Liderzy Przemian 
 

Termin realizacji:  

10.09.2019 – 09. 08. 2020 r. 

Kraj pochodzenia wolontariuszki: Białoruś 

Partner: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji/ 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Europejski 

Korpus Solidarności 

Wyniki projektu 

W ramach projektu prowadzone były kanały 

komunikacyjne Fundacji: 

 profil Programu Study Tours to Poland  

na Instagramie, na którym umieszczane są  

 

Olga Rummo – wolontariuszka EKS w FLP 

2019-2020. Fotografia - Facebook FLP 
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inspirujące historie absolwentów wizyt dla studentów i relacje z bieżących wizyt, które 

służą promocji Programu, 

 profil Programu Study Tours to Poland na LinkedIn, gromadzący uczestników wizyt 

dla studentów i profesjonalistów,  

 kanał informacyjny na platformie Telegram: Leaders of Change – zamieszczane są tu 

informacje o różnorodnych możliwościach edukacyjnych i zawodowych, które mogą być 

przydatne absolwentom obu Programów Fundacji oraz innym zainteresowanym 

osobom. Głównym celem kanału jest nie tylko dostarczanie informacji, dotyczących 

konkretnych programów, ale także udostępnianie im szerokiej gamy stron 

internetowych, platform i innych źródeł, z których można czerpać najróżniejsze 

możliwości, tak by nigdy nie przestawać rozwijać siebie i swoich społeczności. Posty 

umieszczane są w językach dotyczących danej oferty, najczęściej po angielsku i rosyjsku, 

a także po białorusku i ukraińsku. W każdym dniu tygodnia proponowana jest osobna 

tematyka: edukacja formalna i nieformalna, staże zawodowe, podwyższanie 

kompetencji, współpraca międzynarodowa, udział w projektach i wolontariat. 

Ponadto w ramach swojej pracy na rzecz Fundacji wolontariuszka: 

 pracowała nad bazami danych absolwentów STP, 

 prowadziła wysyłkę aktualności do absolwentów STP za pomocą platformy MailChimp, 

 pomagała w organizacji wizyt studyjnych oraz brała udział w spotkaniach  

z Kirklandystami, 

 w okresie pandemii podjęła się koordynacji 18 webinariów Absolwenci Absolwentom 

oraz festiwalu talentów absolwentów STP, dla których opracowała specjalną szatę 

graficzną. 

Olga Rummo - absolwentka szkoły 

artystycznej opracowała także na 

potrzeby promocji Fundacji oraz 

Programu STP kilka wzorów 

graficznych, które wykorzystywane  

są w mediach społecznościowych. Poza 

tym,  prowadziła własnoręcznie 

ilustrowany blog projektu, 

(https://medium.com/rummoolga-blog)  

na który można trafić także przez stronę 

domową Fundacji. Blog jest relacją 

pobytu w Polsce, gdzie opisywane są 

wrażenia, zdobyte umiejętności, 

przemyślenia o potrzebie aktywności 

obywatelskiej.   

 

 

Blog Olgi Rummo. Autor rysunku: Olga 

Rummo, wolontraiuszka EKS w FLP 
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Koszt realizacji    

Dotacja na realizację projektu wolontariuszki z Białorusi w roku akademickim 2019/2020 – 

Olgi Rummo: 9524 euro, z czego w 2020 r. otrzymano:  1904,80 euro, co stanowiło 

równowartość 8497,31 zł.  

Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji/ Narodową Agencję 

Programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

 

 

 

 

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 z działalności fundacji 

w roku 2020 

 

1. Nazwa fundacji :  Fundacja Liderzy Przemian 

 Siedziba i adres : 

 

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

 
Aktualny adres do korespondencji: 

 
j.w. 

 Adres poczty elektronicznej1: fundacja@leadersofchange.pl 

 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym : 

2016-02-29 

 Numer KRS : 0000604456 

 REGON : 363847488 

 

Dane dotyczące członków zarządu : 

Imię i nazwisko, pełniona funkcja  

 

Agata Wierzbowska-Miazga – prezes zarządu 

Urszula Sobiecka – członek zarządu 

Mirosław Skórka – 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. 

                                                        
1 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 

o skutkach finansowych : 

 

W 2020 r. zawarto umowy na realizację następujących projektów: 

 

- 23 stycznia 2020 r. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, umowa nr 

C49/2020/PLN na Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda 2020/21, 

okres realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2021 r., wartość umowy 3 548 

290,00 zł; 

 

- 22 czerwca 2020 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, umowa nr 2020-

1-PL01-ESC11-080457 na realizację projektu EKS pt. „ACT NOW! – wiedza 

i profesjonalizm w działaniu. Rozwój zasobów internetowych FLP 3.0”, okres 

realizacji: od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2021 r., wartość umowy 

11 293,00 Euro; 

 

- 26 października 2020 r. z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, umowa 

nr 2020_WD_SzB_4_K na realizację projektu: „Solidarni z Białorusią”, okres 

realizacji: od 18 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r., wartość umowy 

314 428 zł.  

 

3. 

 

Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej wg wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS: 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

nr 1/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości 

w Fundacji Liderzy Przemian  

 
nr 2/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian organizacji pracy 

w Fundacji Liderzy Przemian w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

5. 

Informacja o wysokości przychodów  

(z wyodrębnieniem ich źródła- spadek, 

zapis, darowizna, środki z budżetu 

państwa i budżetu gminy): 

 

Przychody razem:                                                                       4 384 257,00 zł 

w tym: 

- Dotacja na Prog. Styp. im. L. Kirklanda 2020/21                    1 428 183,07 zł 
- Dotacja na Prog. Styp. im. L. Kirklanda 2019/20                    1 391 294,93 zł 

- Dotacja na Prog. STP – Wiz. Studyjne w Polsce 2019-2020      782 797,76 zł 

- Dotacja na Prog. STR – Wiz. Studyjne w Polsce                        129 530,24 zł 

- Dotacja FSM                                                                                153 341,51 zł 

- Dotacja EVS – Wolontariat Europejski                                         30 952,10 zł 

- Stypendia NAWA                                                                        393 600,00 zł 

- otrzymane darowizny                                                                     65 541,39 zł  

- przychody finansowe                                                                       8 585,20 zł 

- pozostałe przychody                                                                           430,80 zł 

 

 

a)  informacja o odpłatnych 

świadczeniach realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych 

(z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń): 

 

Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej. 
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b) przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej wynik finansowy oraz 

procentowy stosunek przychodu 

osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

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:                                                                             4 329 151,53 zł 

w tym: 

a) na realizację celów statutowych: 

- Program Stypend. im. L. Kirklanda 2020/2021                      1 428 183,07 zł 

- Program Stypend. im. L. Kirklanda 2019/2020                      1 391 294,93 zł 

- Program STP – Wiz. Studyjne w Polsce 2019-2020                  782 797,76 zł 

- Dotacja na Prog. STR – Wiz. Studyjne w Polsce                       138 300,09 zł 

- Dotacja FSM                                                                               153 341,51 zł 

- Dotacja EKS – Wolontariat Europejski                                        30 952,10 zł 

- Stypendia NAWA                                                                        393 600,00 zł 

b) na administrację:                                                                            9 360,96 zł 

d) pozostałe koszty                                                                                505,82 zł 
 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystąpiły koszty 

w punkcie c.   

7. Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

(wg zajmowanych stanowisk 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej): 

 

Pracownicy umysłowi – 9 osób. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 
a)  łączna kwota wynagrodzeń 

wypłaconych przez fundację  

 (z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne – 

z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności 

gospodarczej): 

 

Wypłacone wynagrodzenia brutto: 742 918,63 zł 

nagrody: 0,00 

premie: 10 558,20 zł 

inne: 0,00 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

b)  wysokość rocznego lub przeciętnego 

wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów 

fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą 

(z podziałem jw.): 

Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji za 2020 r. wyniosło łącznie  

360 605,21 zł brutto. 

Premii członkom Zarządu nie wypłacono. 

 

Wynagrodzenie członków Rady Fundacji za 2020 r. wyniosło łącznie  

6 704,50 zł brutto. 

 
c)  wydatki na wynagrodzenia z umów 

zlecenia: 

 

178 833,93 zł 
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d)  udzielone przez fundację pożyczki 

pieniężne (z podziałem wg ich 

wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców, warunków 

przyznania pożyczek z podaniem 

podstawy statutowej ich przyznania): 

 

Fundacja nie udzieliła pożyczek. 

 
e) kwoty ulokowane w banku wraz z 

nazwą banku: 

Razem:                                      2 361 035,20 zł - bank Pekao S.A. 

w tym: 

- rachunek podstawowy               40 971,80 zł 
- rachunek Kirkland C46            725 595,61 zł 

- rachunek STP C48                1 040 582,25 zł 

- rachunek STP C43                              3,07 zł 

- rachunek Kirkland C45            506 149,85 zł 

- rachunek EKS                              8 497,31 zł 

- rachunek STR                            39 235,31 zł 

  

 

f)  wartość nabytych obligacji oraz 

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: 
nie dotyczy 

 

i)  wartości aktywów i zobowiązań 

fundacji  ujęte we właściwych 

sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów 

statystycznych: 

 

wartość aktywów: 3 624 032,89 zł 

wartość zobowiązań: 3 512 006,01 zł 

8. 

Dane o działalności zleconej fundacji 

przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) 

oraz wyniki finansowe z tej działalności: 

Fundacja nie prowadziła w 2020 r. działalności zleconej przez podmioty 

państwowe i samorządowe. 
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9. 

 

Rozliczenia z tytułu zobowiązań 

podatkowych, informacja w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych: 

Zobowiązania z tytułu zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2020 r. nie 

wystąpiły.  

Fundacja składała w terminie deklaracje VAT-7, JPK VAT.  

Ponadto jest zobowiązana do złożenia deklaracji CIT-8 i PIT-4R. 

Wystąpiły należności w kwocie 29 436,95 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz w kwocie 111,05 zł z tytułu nadpłaty 

składek w ZUS.  

 

INNE : 

10. Informacja, czy w okresie 

sprawozdawczym była przeprowadzona 

kontrola w fundacji,  jeśli była  - wyniki 

kontroli: 

W okresie sprawozdawczym nie było prowadzonych kontroli w fundacji. 

11. 

Podpisy co najmniej 2 członków 

zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej) 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

data i podpis 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

data i podpis 

 


