
Warszawa, 31.03.2016 r. 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

FUNDACJI RAZEMPAMOJA Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

ZA ROK OBROTOWY 2015 

 

Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z postanowienie § 13 ust. 3 lit. b statutu fundacji 

RazemPamoja z siedzibą w Warszawie jest jednocześnie sprawozdaniem z działalności 

Fundacji za rok 2015 oraz sprawozdaniem merytorycznym fundacji za rok 2015. 

Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, sprawozdanie to jest sprawozdaniem, 

o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

Skierowane jest ono do Ministra Edukacji Narodowej jako ministra właściwego ze 

względu na cele Fundacji zgodnie z § 2 ust. 7 statutu Fundacji. Sprawozdanie to spełnia 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone 

w art. 23 ust. 6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją 

pożytku publicznego, sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem 

określonym przez ministra w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 

ustawy. 

Informacje ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy) 

Nazwa:   Fundacja RazemPamoja 

Siedziba:   Warszawa 



Adres:    ul. Grenadierów 40 lok. 29, 04-072 Warszawa 

Adres do korespondencji:  ul. Grenadierów 40 lok. 29, 04-072 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: pamoja@pamoja.pl 

Data wpisu w KRS:  31 lipca 2012 roku 

Numer KRS:   0000427673 

Numer REGON:  146231580 

Informacje o członkach zarządu Fundacji: 

 Jan Swianiewicz – Prezes Zarządu 

 Bartosz Przybył – Ołowski – Członek Zarządu 

 Piotr Błachut – Członek Zarządu 

Cele statutowe: 

a) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki 

i filozofii; 

b) działalność charytatywna, w szczególności niesienie pomocy rozwojowej 

i edukacyjnej krajom światowego Południa; 

c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza 

w zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa; 

d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji w Polsce i w krajach 

światowego Południa; 

e) rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz potrzeby 

działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy; 

f) działalności na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa; 

g) promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności w zakresie nauki, edukacji 

i twórczości artystycznej; 

h) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności 

w zakresie promowania dialogu międzykulturowego; 
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i) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym naciskiem na działalność 

na rzecz stwarzania szans życiowych mieszkańcom światowego Południa; 

j) organizacja wypoczynku wykluczonej społecznie młodzieży z krajów światowego 

Południa; 

k) działalność na rzecz mniejszości narodowych, szczególnie w zakresie 

zmniejszania anomii społecznej pośród emigrantów z krajów światowego Południa; 

l) działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie 

kształtowania umiejętności współpracy i pracy metodą projektu; 

m) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie 

realizacji zadań pożytku publicznego określonych tą ustawą, a szczególnie integrowanie 

partnerów społecznych zainteresowanych edukacją społeczną i globalną oraz pomocą 

krajom światowego południa oraz współpracą z nimi. 

Realizacja celów statutowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia) 

Cele Fundacji realizowane są poprzez: 

a) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjno-pomocowych 

opartych na współpracy między społecznościami z Polski i z krajów światowego 

Południa; 

b) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjnych mających na 

celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnych; 

c) otwieranie kanałów i platform umożliwiających komunikację i wymianę idei 

między społecznościami z Polski i z krajów światowego Południa; 

d) inicjowanie powstawania długoterminowych partnerstw i koalicji między 

społecznościami z Polski i z krajów światowego Południa, ze szczególnym 

uwzględnieniem szkół i organizacji samorządowych; 

e) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży filozoficznego nastawienia do świata, 

humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań oraz umiejętności etycznego 

postępowania; 

f) prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z celami 

działania Fundacji; 

g) organizowanie wyjazdów dla młodzieży z Polski i z krajów światowego Południa; 



h) organizowanie wyjazdów wolontariuszy; 

i) organizowanie konferencji, seminariów, imprez oświatowo - kulturalnych 

i kampanii informacyjnych związanych z celami działania Fundacji; 

j)  prowadzenie działalności wydawniczej oraz redagowanie i prowadzenie 

serwisów internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy; 

k) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; 

l) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 

publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą – w 2015 r. Fundacja 

pozyskała z dotacji, grantów i darowizn od instytucji publicznych, firm i osób 

prywatnych kwotę 79.387,85 zł 

m) organizowanie zbiórek publicznych; 

n) zbieranie i udostępnianie środków finansowych na stypendia edukacyjne i 

socjalne dla młodzieży z Polski i z zagranicy – w 2015 r. Fundacja przekazała kwotę 

20.988,57 zł na stypendia. 

Działalność statutowa Fundacji ma charakter nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego. 

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do KRS 

(§2 ust 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust 6d pkt 2 ustawy) 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów Fundacji. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako 

działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód 

z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); 

b) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1); 

c) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.61.Z); 

d) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z); 

e) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z); 

f) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.65.Z); 



g) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.71.Z); 

h) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z); 

i) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); 

j) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.79.Z); 

k) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91.Z); 

l) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami (PKD 47.99.Z); 

m) zakwaterowanie (PKD 55); 

n) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56); 

o) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1); 

p) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 

q) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

(PKD 59.1); 

r) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

s) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60); 

t) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1); 

u) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 

v) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); 

w) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych (PKD 72.20.Z); 

x) reklama (PKD 73.1); 

y) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

z) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z); 

aa) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z); 

bb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 



cc) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

dd) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanie 

( PKD 79); 

ee) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 9PKD 82.30.Z); 

ff) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 

gg) szkoły podstawowe (PKD 85.1); 

hh) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 

85.3); 

ii) szkoły policealne oraz wyższe (PKD 85.4); 

jj) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5); 

kk) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6); 

ll) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z); 

mm) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9); 

nn) działalność twórcza związana z kultura i rozrywką (PKD 90.0), 

oo) działalność bibliotek (PKD 91.01.A), 

pp) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92,00.Z), 

qq) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 

rr) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z), 

ss) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z) 

Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy) 

By zrealizować cele statutowe, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego w następującym zakresie: 

a) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjno - pomocowych 

opartych na współpracy między społecznościami z Polski i z krajów światowego 

Południa, 



b) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjnych mających na 

celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnym 

c) otwieranie kanałów i platform umożliwiających komunikację i wymianę idei 

między społecznościami z Polski i z krajów światowego Południa, 

d) inicjowanie powstawania długoterminowych partnerstw i koalicji między 

społecznościami z Polski i z krajów światowego Południa, ze szczególnym 

uwzględnieniem szkół i organizacji samorządowych, 

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży filozoficznego nastawienia d świata, 

humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań oraz umiejętności etycznego 

postępowania, 

f) prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z celami 

działania Fundacji, 

g) organizowanie wyjazdów dla młodzieży z Polski i z krajów światowego Południa, 

h) organizowanie wyjazdów wolontariuszy, 

i) organizowanie konferencji, seminariów, imprez oświatowo - kulturalnych 

i kampanii informacyjnych związanych z celami działania Fundacji, 

j) prowadzenie działalności wydawniczej oraz redagowanie i prowadzenie serwisów 

internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy 

k) prowadzenie działalności naukowo - badawczej 

l) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 

publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i za granicą 

m) organizowanie zbiórek publicznych 

n) zbieranie i udostępnianie środków finansowych na stypendia edukacyjne 

i socjalne dla młodzieży z Polski i z zagranicy. 

Jako działalność dodatkową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą 

w zakresie wskazanym wraz z kodami PKD w punkcie 4 niniejszego sprawozdania 

(powyżej). 

Fundacja w ramach prowadzonej działalności zrealizowała w 2015 r. następujące 

działania: 

I 

Wystawa (tytuł): Równania Elementarne 

Termin: 01.01.2015 - 08.03.2015 



Autorzy: Stuart Bailey i Francesca Bertolotti 

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska 

Koszt: 2 000,00 zł 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 1000 osób 

Osiągnięte cele statutowe:  

1. działalność́ charytatywna, w szczególności niesienie pomocy rozwojowej i 

edukacyjnej krajom światowego Południa 

2. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań́ na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

3. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

 

II 

Wystawa (tytuł): Kombucha 

Uczestnicy: Iddi Bahir, Asia Baś, Agnieszka Berezowska, Jakub Bolewski, Elżbieta 

Ciępka, Szymon Cisek, Paul Gitagia, John Njoroge Kamau, Andrzej Karoń, Hiram 

Ngaithe Kinuthia, Joanna Klich, Filip Kogut, Kacper Kordus, Dawid Kosacki, Katarzyna 

Kościelniak, Małgorzata Król, Krzysztof Maciaszek, KadriNoormets, Edwin Mainagathu, 

Perric Mugambiok, Kennedy Oluoch, George Ouma, Anna Poduszyńska, Aleksandra 

Powalacz, Prekariat, Klaudia Quaranta, Agata Reichert, Vero Rodowicz, Tamara Rohe, 

Anna Sadowska, Karolina Spyrka, Monika Stolarska, Anna Szarwiło, Joane Wangari, 

Asia Warchał, Tomasz Wiech, Agnieszka Wilczyńska- Jaroch, Ewelina Zając, Magdalena 

Zawieracz, Magda Żmijowska 

Termin: 11.02.2015 - 15.03.2015 

Kuratorzy: Bartosz Przybył Ołowski, Ewa Tatar, Anna Batko, Kamil Kuitkowski 

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, Polska 

Koszt: 22 000,00 zł  

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 5000 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego promocja i organizacja 

wolontariatu, w szczególności w zakresie nauki, edukacji i twórczości 

artystycznej, 

3. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 



4. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza 

w zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa 

III 

Wystawa (tytuł): How Are You 

Termin: 10.03.2015 - 07.04.2015 

Autor: Joanna Piotrowska 

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska 

Koszt: 2 500,00 zł  

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 2000 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii 

IV 

Wystawa (tytuł): VOODOO AFRICA 

Termin: 10.04.2015 - 11.05.2015 

Autorzy: Grupa Luxus 

Kurator: Kola Śliwińska 

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska 

Koszt: 5 000,00 zł  

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 1500 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii 



V 

Wystawa (tytuł): IAMESH 

Termin: 25.07.2015 - 19.08.2015 

Autorzy: Harold Samples, Justyna Górowska, Adam Gruba 

Kurator: Dominik Kuryłek  

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska 

Koszt: 1 000,00 zł 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 1000 os.  

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa 

VI 

Wystawa (tytuł): Ex-Hi-bit 

Termin: 25.08.2015 - 03.10.2015 

Autor: Andrzej Karoń  

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska 

Koszt: 2 500,00 zł. 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 3000 os.  

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 



doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

5. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa 

VII 

Przedsięwzięcie: wymiana muralami 

Termin: 05.09.2015 - 05.10.2015 

Miejsce: Przedszkole nr 61, Kraków, Polska 

Uczestnicy: 40 dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza 

w zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

4. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 

5. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym naciskiem na 

działalność na rzecz stwarzania szans życiowych mieszkańcom światowego 

Południa,  

6. działalność charytatywna, w szczególności niesienie pomocy rozwojowej i 

edukacyjnej krajom światowego Południa 

VIII 

Przedsięwzięcie: Pamoja Art Course 

Termin: 09.2015 - 12.2015 

Prowadzący: Iddi Bashir, Kennedy Oulouch, Kamil Kuitkowski 

Uczestnicy: 20 osób 

Koszt: 5 000,00 zł 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

2. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 



3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza 

w zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

4. działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie 

kształtowania umiejętności współpracy i pracy metodą projektu, 

5. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym naciskiem na 

działalność na rzecz stwarzania szans życiowych mieszkańcom światowego 

Południa,  

6. działalność charytatywna, w szczególności niesienie pomocy rozwojowej i 

edukacyjnej krajom światowego Południa 

IX 

Wystawa (tytuł): Re-Morphed Cultural Renaissance Against Dysfunctional 

Existence 

Termin: 05.09.2015 - 05.10.2015 

Autor: Mathilde Rosier 

Miejsce: Mathare Art Gallery, Nairobi, Kenia 

Koszt: 7 000,00 zł 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 3 500 os. 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

5. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa 

X 

Wystawa (tytuł): TERERE 

Termin: 11.10.2015 - 13.11.2015 

Autor: Marika Szewczyk  

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska 

Koszt: 2 000,00 zł  



Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 1500 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

5. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 

XI 

Wystawa (tytuł): The White Man is Dead 

Termin: 11.10.2015 - 13.11.2015 

Autorzy: Kamil Kuitkowski i mieszkańcy Mathare Slum 

Miejsce: Mathare Art Gallery, Nairobi, Kenia 

Koszt: 5 000,00 zł 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 700 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

5. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa 

XII 

Wystawa (tytuł): Where are you, Barack Obama? 

Termin: 08.11.2015 - 28.11.2015 



Autorzy: Kamil Kuitkowski i mieszkańcy Mathare Slum 

Miejsce: Mathare Art Gallery, Nairobi, Kenia 

Koszt: 5 000,00 zł 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 600 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

5. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 

6. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działania wspomagające rozwój demokracji w Polsce i w krajach światowego 

Południa 

XIII 

Wystawa i performance (tytuł): Renesans kulturowy przeciw dysfunkcyjnej 

egzystencji 

Termin: 16.11.2015 - 29.11.2015 

Autor: Mathilde Rosier 

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska 

Koszt: 3 000,00 zł 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok 800 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

4. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa 



XIV 

Wystawy (tytuł): 01°16'S 36°49’E / 19°55'E 50°01'N 

Termin: 11.12.2015 - 30.12.2015 

Autorzy: Kamil Kuitkowski, Justus Omondi  

Miejsce: Księgarnia | Wystawa, Kraków, Polska / Mathare Art Gallery, Nairobi Kenia 

Koszt: 1 000,00 zł 

Publiczność (przez cały okres trwania wydarzenia): ok. 1000 osób 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa 

XV 

Przedsięwzięcie: fundusz stypendialny i opieka nad stypendystami w szkołach 

średnich i podstawowych we współpracy z Education Effect Africa (stypendia i 

zajęcia pozalekcyjne) 

Termin: 01.2015 - 12.2015 

Koszt: 5 580,00 USD 

Osiągnięte cele statutowe: 

1. rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

2. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego 

3. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa, 

5. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 



6. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 

7. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działania wspomagające rozwój demokracji w Polsce i w krajach światowego 

Południa. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji (§2 pkt 4 rozporządzenia) 

W roku 2015 zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 

Informacja o przychodach (§2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 

ustawy) 

W roku 2015 ogólne przychody Fundacji osiągnęły poziom 115.637,23 zł. 

79.387,85 zł  uzyskano z darowizn na cele statutowe, 25.943,70 zł uzyskano 

z działalności gospodarczej, 7.601,68 były to pozostałe przychody operacyjne, również 

uzyskane darowizny nie dotyczące działalności statutowej, 2.704,00 zł stanowiły odsetki 

na rachunku bankowym oraz różnice kursowe również z wyceny walut na rachunkach 

bankowych na dzień bilansowy. 

Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 

lit. c ustawy) 

Ogólne koszty Fundacji w 2015 roku zostały poniesione w kwocie 133.991,66 zł. Koszty 

poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 39.490,13 złote, koszty działalności 

gospodarczej 94.501,53 złotych. 

Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-d 

rozporządzenia oraz art.23 ust. 6d pkt 4 ustawy) 

W roku 2015 w Fundacji – roczna struktura zatrudnienia (umowa o pracę) wyniosła 2,08 

osoby, co stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty: 0,39 etatu. Łączna kwota wynagrodzeń 

wypłacona wyżej wymienionym osobom wyniosła 8.215,86 zł  

Fundacja zawierała również umowy zlecenie/ o dzieło/ umowy autorsko-prawne 

i wypłaciła na ich podstawie wynagrodzenia w łącznej kwocie 6.000,00 złotych. 



Fundacja nie ma członków. W ramach działalności Fundacji w roku 2015 nie działali 

wolontariusze w rozumieniu ustawy. 

Informacje o pożytkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j 

rozporządzenia) 

Fundacja w roku 2015 nie udzielała pożyczek. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na rachunku bankowym Fundacji znajdowało się 5.779,60 

złotych, w tym 4.466,18 złotych na rachunku bieżącym w Alior Banku S.A., 0,57 zł na 

rachunku pomocniczym w tym samym banku oraz 52,94 zł na rachunku dewizowym 

USD (13,57 USD) i 1.259,91 zł  na rachunku dewizowym EUR (295,65 EUR) 

Fundacja w roku 2015 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała 

nieruchomości ani środków trwałych. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji nie dzień 31 grudnia 2014 roku aktywa 

Fundacji wynosiły 66.484,86 złotych, zaś zobowiązania Fundacji wynosiły 59.213,25 

złotych. 

Informacje o działalności zleconej (§2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d 

pkt 5 lit. d ustawy) 

W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 

ani samorządowe. 

Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 

rozporządzenia) 

Fundacja w roku 2015 jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego 

od osób fizycznych (PIT-4). W ciągu roku nie były składane deklaracje podatkowe. 

Deklaracje CIT-8 oraz PIT-4R za rok 2015 zostały złożone w roku 2016. 

Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f 

ustawy) 

Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2015. 



Inne informacje wymagane przez ustawę  (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e 

ustawy) 

Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2015 

przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie 

wydatkowała pochodzących stąd środków). Fundacja nie korzystała w roku 2015 

z uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. e ustawy. 

 

Jan Swianiewicz Bartosz Przybył-Ołowski Piotr Błachut 

Prezes Zarządu Członek zarządu Członek zarządu     

     


