
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 
 Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.   
 W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. 

 
1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji Fundacja Notes from Poland 

Siedziba i adres fundacji ul. Chocimska 7/8, 30-057 Kraków 

Aktualny adres do 
korespondencji 

ul. Chocimska 7/8, 30-057 Kraków 

Adres poczty elektronicznej contact@NotesfromPoland.com 

REGON 381860500 

Data wpisu w KRS 22.11.2018 Nr KRS 0000758506 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Stanley Bill Prezes Zarządu 
Katarzyna Zielińska Wiceprezeska Zarządu 
Adam Reichardt Skarbnik Zarządu 
Daniel Tilles Członek Zarządu 
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Celami Fundacji są: 
1. rozpowszechnianie i promowanie wiedzy o Polsce i z Polski, z różnych 
punktów widzenia, na podstawie wartości takich jak demokracja, pluralizm i 
dialog; 
2. wspieranie rozwoju kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych 
oraz prowadzenie dialogu pomiędzy narodami i społeczeństwami w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie; 
3. wspieranie pracy niezależnych dziennikarzy, pisarzy i analityków; 
4. inicjowanie i wspieranie idei i działania rzetelnego, odpowiedzialnego 
dziennikarstwa i mediów; 
5. popieranie rozwoju kultury, nauki, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce i za granicą; 
6. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych 
pomiędzy przedstawicielami różnych krajów. 

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

Fundacja została powołana w listopadzie 2018 roku. W 2019 roku Fundacja zrealizowała szereg działań 
zdefiniowanych jako priorytetowe w momencie powołania Fundacji. Działania te mieszczą się w trzech 
głównych kategoriach: (1) uruchomienie anglojęzycznego serwisu internetowego „Notes from Poland”; (2) 
poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania dla działania serwisu internetowego Notes from Poland oraz (3) 
promocja działań serwisu oraz współpraca z innymi podmiotami.  
 
W 2019 roku Fundacja podjęła następujące działania w ramach ww. obszarów: 
 
1. Uruchomienie anglojęzycznego serwisu internetowego „Notes from Poland” 
 

za rok 2019 

 



Głównym osiągnięciem Fundacji było zaplanowanie struktury oraz funkcji serwisu internetowego „Notes from 
Poland” i jego rejestracja jako dziennika internetowego. Strona powstała z inicjatywy Stanleya Billa, Prezesa 
Zarządu Fundacji Notes from Poland, który równocześnie pełni funkcję dyrektora studiów polskich w 
Uniwersytecie w Cambridge, we współpracy z jego macierzystą uczelnią. Serwis służy rozpowszechnianiu 
bieżących informacji oraz promowaniu ogólniejszej wiedzy o Polsce. Prace nad przygotowaniem strony trwały 
od marca do października 2019 roku. Oficjalne uruchomienie strony https://notesfrompoland.com/ miało 
miejsce dn. 29 października 2019 roku.  
 
Funkcję ogólnego redaktora serwisu przejął Stanley Bill, Prezes Zarządu Fundacji Notes from Poland. 
Bezpośrednie zarządzenie serwisem, jego bieżącą aktywnością publikacyjną oraz osobami zaangażowanymi w 
przygotowywanie publikowanych treści, Fundacja Notes from Poland” zleciła Danielowi Tillesowi, Członkowi 
Zarządu, powołując go na funkcję redktora naczelnego serwisu. Obie funkcje pełnione były nieodpłatnie.  
 
Serwis „Notes from Poland” służy do informowania o bieżących politycznych, ekonomowych, społecznych i 
kulturalnych wydarzeniach w Polsce. Na jego stronach publikowane są również dłuższe teksty opinii, pisane 
przez zaproszonych przez redakcję „Notes from Poland” gości i specjalistów, które oferują pogłębione analizy 
dotyczące sytuacji w Polsce. Nowy serwis spotkał się z dobrym przyjęciem wśród sympatyków śledzących 
wcześniejsze aktywności publikacyjne Fundacji udostępniane w serwisach Facebook i Twitter, a także wśród 
szerszej publiczności nowych czytelników. Miarą rozpoznawalności serwisu „Notes form Poland” i jego sukcesu 
była jego nominacja do nagrody Grand Press Digital 2019, uzyskana zaledwie po dwumiesięcznym 
funkcjonowaniu strony na rynku serwisów informacyjnych.  
 
Jako cześć aktywności serwisu Fundacja uruchomiła podcasty będące analizą i komentarzem zarówno do 
bieżących wydarzeń, jak również ogólniejszych tematów związanych z Polską. W 2019 roku Fundacja 
opublikowała cztery podcasty.  
 
2. Poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania dla działania serwisu internetowego oraz Fundacji Notes 
from Poland 
 
W roku 2019 Fundacja podjęła szereg aktywności w celu zdobycia środków finansowych na prowadzenie 
serwisu internetowego „Notes from Poland”.  
 
W lutym Fundacja Notes from Poland rozpoczęła prace nad przygotowaniem i uruchomieniem finansowania 
społecznościowego. Kampania ruszyła na początku maja 2019 roku z wykorzystaniem dwóch platform: 
anglojęzycznej IndieGoGo i polskiej zrzutka.pl. Kampania trwała do lipca 2019. Fundacja podejmowała również 
inne inicjatywy (m.in. promocja aktywności serwisu wśród potencjalnie zainteresowanych podmiotów i 
prywatnych osób, utworzenie platformy do przekazywania datków na cele Fundacji) celem zdobycia 
indywidualnych donacji. Środki zebrane w ramach finansowania społecznościowego umożliwiło Fundacji 
rozbudowę treści oferowanych w ramach serwisu „Notes from Poland” oraz podjęcie współpracy z dwoma 
osobami w zakresie prac redaktorskich.  
 
W czerwcu 2019 roku Fundacja złożyła wniosek o grant i dofinansowanie jej działań do National Endowment 
for Democracy.  
 
Na rok 2020 Fundacja zaplanowała dalsze aktywności zmierzające do zdobywania finansowania jej działań 
statutowych, w tym do prowadzenia serwisu „Notes from Poland”.  
 
3. Promocja działań serwisu oraz współpraca z innymi podmiotami  
 
Kolejnym obszarem działania Fundacji była aktywność promująca serwis „Notes from Poland” wśród 
potencjalnych zainteresowanych publikowanymi w nim treściami. W tym celu Fundacja zorganizowała otwartą 
dyskusję pt. „Poland’s Place in Europe – a Notes from Poland discussion”, w której trakcie członkowie Zarządu 
przedstawili założenia i plany Fundacji, a też dyskutowali razem z uczestnikami na temat miejsca Polski w 
Europie.  
 
Fundacja sprawowała również patronat nad seminarium organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowe, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Visegrad Insight. Dan Tilles, Członek reprezentował Fundację 
w dyskusji pt. „On (Jewish) Poland: Polish-Jewish relations in foreign press” organizowanej przez Muzeum 
Galicia w Krakowie.  
 
Lista uchwał podjętych przez Fundację Notes from Poland w 2019 roku, ilustrująca jej aktywności, jest dostępna 
w załączniku sprawozdania (załącznik 1) 
 
 



Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach 
finansowych. 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  TAK 

PROWADZIŁA 
 

NIE 
PROWADZIŁA 

X 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

 
Nie dotyczy 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 
Uchwała 1/2019 Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 02.02.2019 o uruchomieniu nowego serwisu 
internetowego notesfrompoland.com 
 
Uchwała 2/2019 Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 14.02.2019 o rozpoczęciu kampanii 
crowdfundingowej 
 
Uchwała 3/2019 Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 14.06.2019 w sprawie przeznaczenia środków 
pochodzących z kampanii crowdfundingowej 
 
Uchwała 4/2019 Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 14.08.2019 o przyjęciu wstępnego budżetu 
Fundacji 
 
Uchwała 5/2019 Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 14.08.2019 w sprawie prowadzenia księgowości 
 
Uchwała 6/2019 Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 16.09.2019 o zawarciu umowy zlecenia z Moniką 
Prończuk 
 
Uchwała 7/2019 Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 15.10.2019 o podjęciu współpracy z firmą 
Benefficient Benjamin Koschalka w zakresie prac redaktorskich dla portalu „Notes from Poland” 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 

Ogółem 93 808,41 zł 0,00 zł 0,00 zł 

- ze spadku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

- z zapisu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

- z darowizn 93 808,41 zł 0,00 zł 0,00 zł 



- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

- inne 
(wskazać jakie) 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

Nie dotyczy 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

Nie dotyczy 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
16 347,30 zł 0,00 

 
0,00 
 

a) koszty realizacji celów statutowych 
14 826,30 zł 0,00 

 
0,00 
 

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

- opłaty telefoniczne 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

- opłaty pocztowe 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

- inne 
(wskazać jakie) 

księgowość 1 476,00 
 

0,00 0,00 

c) koszty działalności gospodarczej 
0,00 0,00 

 
0,00 
 

d) pozostałe koszty 
 
 

45,00 
 

0,00 0,00 

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem 
0 (zero) 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
Nie dotyczy 
 

 
Nie dotyczy 
 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na 



Wynagrodzenia 
Nie dotyczy 
 

Nagrody 
Nie dotyczy 
 

Premie 
Nie dotyczy 
 

Inne świadczenia 
Nie dotyczy 
 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 

Nie dotyczy 

c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą, z podziałem na 

Wynagrodzenia 
Nie dotyczy 
 

Nagrody 
Nie dotyczy 
 

Premie 
Nie dotyczy 
 

Inne świadczenia 
Nie dotyczy 
 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
9 928,80 zł 
 
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek 
 
Nie dotyczy 
 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

BNP Paribas 77 640,11 zł 

  

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce 0,00 zł 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
 
Nie dotyczy 
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
 
Nie dotyczy 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

 



81 090,91 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
Nie dotyczy 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Fundacja składa zeznanie CIT-8 (wraz z załącznikami CIT-O i CIT-D) oraz deklarację PIT-4R. Zobowiązania 
podatkowe – PIT-4 oraz skadki ZUS na dzień 31grudnia 2019 to 1 209,80 zł. 
 
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 
 

NIE X TAK  

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”). 
Data operacji 
 

Kwota operacji 

Nie dotyczy 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  
NIE X TAK  

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 
Nie dotyczy 
 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

Kraków, 23.05.2020 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

…………………………………                                                …………………..………………………… 

 miejscowość, data               podpis członka zarządu fundacji* 

     

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


