
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 
 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji FUNDACJA NASZ WYBÓR 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

POLSKA 
Województwo: 

MAZOWIECKIE 
Powiat: 

M.ST. WARSZAWA 

Gmina: 

ŚRÓDMIEŚCIE 
Ulica: 

L.ZAMENHOFA 
Nr domu: 

1 

Nr lokalu: 

 
Miejscowość: 

WARSZAWA 
Kod pocztowy: 

00-153 

Nr telefonu: 

570 600 608 
e-mail: 

BIURO@NASZWYBOR.ORG.PL 
Nr faksu: 

BRAK 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 142115753 4. Data wpisu w KRS: 24.11.2009 5. Nr KRS: 0000342283 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

MYROSLAVA KERYK  
IWONA TROCHIMCZYK-SAWCZUK 
OLENA LYTVYNENKO 

PREZES 
CZŁONEK ZARZĄDU 
CZŁONEK ZARZĄDU 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

1. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej; 

3. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością 

polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej; 

4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw 

trzecich w Unii Europejskiej; 

5. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących 

krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne; 

6. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz 

imigrantów w Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Promocja i upowszechnianie wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji 

europejskiej; 

8. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 

9. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, 

10. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i 

Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie 

poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów; 

11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

za granicą; 

13. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

za rok 2018 

 



14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

15. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

16. Udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu): 

 

1) Tworzenie i realizacja projektów grantowych związanych z celami Fundacji. 
2) Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym 
3) Działalność artystyczna 
4) Działalność informacyjna realizowana za pośrednictwem mediów, publikacje, spotkania  
informacyjne, debaty. 
5) Prowadzenie placówek kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych. 
6) Udział w programach radiowych i telewizyjnych, wywiady w prasie, udział w 
konferencjach, debatach, seminariach itd. oraz poprzez media społecznościowe i inne 
media elektroniczne; 
7) Działalność wydawnicza. W szczególności, wydawanie, tłumaczenie, 
rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; 
rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i 
doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów 
prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z 
zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji. 
8) Działalność badawcza, naukowo-badawcza, edukacyjna i oświatowa; Opracowywanie 
programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy. 
9) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i 
praktyki zawodowe. 
10) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym 
z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, 
społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 
11) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji 
publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz 
placówek badawczych i edukacyjnych. 
12) Organizowanie warsztatów, konferencji i seminariów. 
13) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne. 
14) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z 
celami Fundacji; 
15) Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystycznoedukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży; 
16) Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy. 
17) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
18) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 
19) Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk 
żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego osobom znajdujących się w 
trudniej sytuacji. Poradnictwo, pośrednictwo pracy; konsultacje prawnicze; 
20) Prowadzenie zbiórek publicznych; 
21) Fundraising na rzecz działalności statutowej Fundacji 
22) Współpraca z partnerami zagranicznymi. 
23) Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla migrantów, w których udzielane są porady 
oraz wsparcie prawne i integracyjne 
 

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



W roku 2018 Fundacja Nasz Wybór realizowała następujące działania: 

1. Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców  
Celem projektu było zapewnienie kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce 
w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty 
funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. 
W ramach projektu w Ukraińskim Domu w Warszawie świadczone były usługi poradnictwa podstawowego: 
- pomoc integracyjna – tłumaczenie różnic kulturowych, realiów życia w Polsce, polskich przepisów i procedur; 
- pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy; 
- pomoc w szukaniu mieszkań; 
- pomoc w szukaniu pracy; 
- pomoc w zapisie dzieci do szkół i przedszkoli; 
- pomoc w tłumaczeniu krótkich dokumentów; 
- wsparcie emocjonalne. 
 
W 2018 liczba udzielonych konsultacji – 2818 konsultacji (bezpośrednich, pisemnych i telefonicznych). 
Zdecydowana większość to Obywatele Ukrainy. Z prośbą o poradę zwracali się również obywatele: Rosji, Białorusi, 
Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Sudanu, Sierra Leone, Kamerunu. 
Punkt konsultacyjny był czynny średnio 5 dni w tygodniu. Konsultacje były prowadzone w języku ukraińskim, polskim, 
rosyjskim i angielskim.  
Działanie to było możliwe dzięki realizacji trzech projektów: Projekt „Centrum Pomocy Cudzoziemcom II” (Partner) i 
Projekt „Centrum Pomocy Cudzoziemcom III” (Partner), realizowanego we współpracy z Fundacją Ocalenie. Projekty te 
były współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa. Działanie to też było realizowane dzięki projektowi „One for 
All, All for One” dofinansowanego przez Open Society Fund.  
 
2. Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1 - miejsce spotkań oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw 

w Warszawie. Fundacja prowadzi ten dom, a jego powstanie było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich, a zaszczyt i 

obowiązki prowadzenia Domu powierzono Fundacji „Nasz Wybór”. Dom mieści się przy ulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. 

Od niemal pierwszych dni od przekazania pomieszczeń we władanie Fundacji, w Ukraińskim Domu działa punkt 

poradnictwa dla imigrantów, prowadzone były zajęcia języka polskiego, odbywały się zajęcia śpiewu białego, seminaria, 

warsztaty i zebrania innych organizacji, które na terenie Warszawy działają na rzecz imigrantów. W Domu działa Klub 

Ukraińskich Kobiet oraz działają różne inicjatywy obywatelskie. Ponadto, w Ukraińskim Domu Fundacja „Nasz Wybór” 

prowadzi klubik dziecięcy „Rękawiczka”. Są to otwarte, weekendowe zajęcia dedykowane dla dzieci ukraińskich i 

polskich. 

W 2018 roku w Ukraińskim Domu odbyło się 548 wydarzeń, wśród których były szkolenia, kursy, zajęcia z jogi, warsztaty 
oraz spotkania ze znanymi osobami: pisarzami, aktywistami, ekspertami. Gośćmi Fundacji byli między innymi: Ann 
Appelbaum, Myrosław Marynowycz, Taras Kompaniczenko i „Chorea Kozacka”, Andrzej Bodnar, Jerzy Stępień, Hanna 
Hopko, Jewhen Czolij, Dmytro Szczerbatiuk, Andrij Liubka. 
 
W Ukraińskim Domu też działają: 

 Galeria Ukraińskiego Domu – w 2018 roku zrealizowała 5 wystaw.  Prezentowano na nich prace ukraińskich 
artystów, którzy mieszkają w różnych regionach Ukrainy. 

 Klub Literacki „Po Sąsiedzku”. W 2018 roku w Ukraińskim Domu zaczęły odbywać się regularne spotkania Klubu 
Literackiego, którego uczestniczki i uczestnicy omawiali nowości książkowe i klasykę ukraińskich i polskich 
autorów. Spotkania Klubu odbywały się co dwa tygodnie. Ukraiński Dom oraz Klub Literacki zostały członkami 
koalicji „Po sąsiedzku”, do której należą między innymi Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja „Zustricz”, 
Stowarzyszenie „Czulent”. 

 Klub Filmowy Ukraińskiego Domu – w ramach tej inicjatywy odbywają się pokazy filmów połączonych z 
prelekcjami o historii danego filmu oraz dyskusjami, oraz spotkania z reżyserami filmów. Po projekcjach 
odbywały się dyskusje z udziałem reżyserów. 

 Co tydzień w Ukraińskim Domu odbywały się zajęcia jogi dla migrantów, które mają pomóc migrantom 
odprężyć się oraz odpocząć, a także polepszyć ogólny stan zdrowia przy pomocy prostych ćwiczeń. 

 Klub Ukraińskich Kobiet, którzy zrzesza aktywne ukraińskie migrantki, które wspierają się wzajemnie i 
pomagają odnaleźć się w Polsce oraz realizować własne aspiracje.  
Działania Klubu obejmowały regularne szkolenia i spotkania poświęcone wsparciu kobiet na rynku pracy, 

doradztwo zawodowe oraz couching. Członkinie Klubu kontynuowały działalność zespołu muzycznego „Kalyna”. 

Klub Ukraińskich Kobiet posiada profil na Facebooku: www.facebook.com/KlubUkrainok.  

http://www.facebook.com/KlubUkrainok


 W 2018 roku w Ukraińskim Domu oprócz polskiego można też było uczyć się języka ukraińskiego.  

Fundacja „Nasz Wybór” kilka razy reprezentowała Ukrainę na kiermaszach i ulicznych festiwalach, a w murach 

Ukraińskiego Domu przeprowadzono dwa duże jarmarki – Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, na których ukraińscy 

rękodzielnicy prezentowali swe wyroby oraz usługi. 

 

Podsumowując, w 2018 roku w Ukraińskim Domu odbyło się: 

 548 wydarzeń (wystawy, spotkania, kursy, szkolenia, obchody świąt) 

 2018 konsultacji (bezpośrednich, pisemnych i telefonicznych) 

 5 wystaw 

 2 jarmarki 

 3 zbiórki charytatywne 
 

W 2018 roku z usług Ukraińskiego Domu w Warszawie skorzystało około 9600 osób. 

 

1. Miesięcznik dla Ukraińców w Polsce „Nasz Wybir” oraz portal informacyjny www.naszwybir.pl 
Już od ośmiu lat Fundacja „Nasz Wybór” wydaje miesięcznik „Nasz Wybór” i prowadzi portal naszwybir.pl, które 
powstały, aby informować obywateli Ukrainy, którzy już przebywają na terytorium Polski lub dopiero planują tu 
przyjechać, o wszystkich ważnych aspektach legalizacji i integracji. Na portalu można znaleźć informacje o różnorodnych 
tematach dotyczących życia w Polsce, a także wiadomości odnośnie polsko – ukraińskiej współpracy, oświaty, kultury, 
polityki oraz innych dziedzin. W 2018 roku portal miał ponad trzy miliony odwiedzin. Czytelników, już tradycyjnie, 
najbardziej interesowały tematy związane z legalizacją pobytu oraz pracy w Polsce, zakupem i wynajmem mieszkania, 
a także informacje na temat wydarzeń w kraju. Dzięki polskiej wersji językowej portalu, o życiu Ukraińców w Polsce oraz 
działalności Fundacji, mogli dowiedzieć się polskojęzyczni użytkownicy, którzy w 2018 roku byli częstymi gośćmi 
Ukraińskiego Domu. Papierowa wersja miesięcznika wychodzi w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy i jest rozsyłana do 
ponad 80 miejsc w Polsce. W 2018 roku ukazało się siedem numerów gazety.    
 
2. „Poradnik dla obywateli Ukrainy w Polsce: praca i edukacja”. 
W 2018 roku Fundacja wydała „Poradnik dla obywateli Ukrainy w Polsce: praca i edukacja”. Publikacja ma pomagać 
obywatelom Ukrainy w zapoznaniu się z najważniejszymi regulacjami, dotyczącymi zasad pracy i edukacji w tym kraju. 
To już trzeci poradnik, skierowany do ukraińskich obywateli. Pierwszy, wówczas jeszcze jako społeczna inicjatywa „Nasz 
Wybór – Ukraina”, wydaliśmy 13 lat temu, a drugi – w 2016 roku. 
Poradnik przygotowany przez Fundację „Nasz Wybór” wydano dzięki wsparciu finansowemu firmy „Meest” oraz 

Ambasady Ukrainy w Polsce. Poradnik można było otrzymać bezpłatnie w ukraińskich przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, siedzibach organizacji społecznych oraz związków religijnych, czyli w ponad 80 miejscach w Polsce. 

Można także korzystać z elektronicznej wersji poradnika, w zakładce „Biblioteka” na portalu www.naszwybir.pl. Nakład 

poradnika to 10 000 egzemplarzy.    

 

3. Święto Niepodległości Ukrainy. 100 lat Niepodległości Polski i 100 lat Państwowości Ukrainy”. 
W 2018 roku Fundacja, wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Polsce oraz szeregiem partnerów i sponsorów, była 

organizatorem „Święta Niepodległości Ukrainy. 100 lat Niepodległości Polski i 100 lat Państwowości Ukrainy”. W 

programie święta były koncerty takich wykonawców jak: „Kozzak System” (Kijów), „Horyna” (Równe), zespół pieśni i 

tańca „Osławiany” (Mokre, Podkarpacie), „GO-A” (Kijów). Odbyła się także  debata z udziałem znanych badaczy historii 

i polsko – ukraińskich relacji, wśród których byli prof. Jarosław Hrycak, prof. Ola Hnatiuk, prof. Tomasz Stryjek. Odbył 

się również jarmark ukraińskiego rękodzieła, warsztaty tradycyjnych ukraińskich tańców, gry na lirze korbowej, 

ukraińskiej wycinanki, tradycyjnego malarstwa „Petrykiwka”, zajęcia dla najmłodszych Ukraińskiej Sobotniej Szkoły w 

Warszawie, a także wystawy. Pierwsza była poświęcona sojuszowi polsko – ukraińskiemu 1920 roku, a druga to wystawa 

fotografii Paraski Płytky – Horycwit – huculskiej artystki, pisarki, ludowej filozofki, etnografki i fotografki. W wydarzeniu 

wzięło udział kilka tysięcy osób. 

 

4. Działalność charytatywna 
Nie zważając na brak dofinansowania własnej działalności, Fundacja już po raz kolejny pomagała innym. W 2018 roku 
inicjatywa „Bohaterom Majdanu” zebrała w ramach akcji „Święta bez taty” rekordową kwotę – 103 000 złotych, dzięki 



czemu organizatorzy mogli zakupić choinkowe prezenty dla 2987 dzieci, których rodzice zginęli na wschodzie Ukrainy. 
Oprócz tego, przez cały grudzień wszyscy chętni mogli przynosić do Ukraińskiego  Domu zabawki i słodycze dla 
osieroconych dzieci, które następnie przekazano do różnych regionów Ukrainy. Była to już piąta zbiórka.  
 
5. Prawa ukraińskich pracowników 
W 2018 roku Fundacja realizowała dwa projekty, których celem było badanie sytuacji ukraińskich pracowników na 
polskim rynku pracy w kontekście ich praw. 
 
Wspólnie z „Multicultural Centre Prague” z Czech, „Centrum pre výskum etnicity a kultúry” ze Słowacji, „AnBlokk 
Kultúra- és Társadalomtudományi” z Węgier oraz Fundacją Charytatywną „Zaporuka” z Ukrainy, od stycznia 2017 do 
lipca 2018 roku Fundacja „Nasz Wybór” realizowała projekt, skierowany na wspieranie migrantów: „W stronę silniejszej 
transgranicznej współpracy w zakresie migracji zarobkowej pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną praw 
pracowników (STRONGLAB)”. Zamierzeniem projektu było wzmocnienie i wymiana doświadczeń między inspekcjami 
pracy, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, które wspierają pracowników – migrantów, w celu 
wzmocnienia ochrony ich praw i utrzymania standardów pracy. Projekt był finansowany przez International Visegrad 
Fund oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.  
W ramach tego projektu powstał raport „Praca w Polsce: naruszenie praw pracowniczych imigrantów z Ukrainy 
zatrudnionych w budownictwie i sektorze usług”. Celem raportu była analiza procesu rekrutacji w sektorze budowlanym 
i sektorze usług (pracowników gastronomii, sprzątaczy hotelowych, kierowców autobusów i taksówkarzy) oraz niejasna 
rola pośredników w procesie rekrutacji ukraińskich pracowników, która często prowadzi do wykorzystywania imigrantów 
w Polsce i innych krajach UE. Raport dotyczy również zagadnienia pracowników delegowanych, ale w kontekście 
fałszywych oddelegowań organizowanych przez pośredników. 
 
Kolejny projekt: „W stronę wspólnych interesów między migranckimi i miejscowymi pracownikami” Fundacja 
realizowała z szeregiem europejskich partnerów. Projekt miał na celu zebranie „zapomnianych głosów” – trzech 
zasadniczych grup pracowników (mobilnych pracowników z UE, spoza UE oraz miejscowych pracowników) z konkretnych 
sektorów gospodarki, przekazanie ich szerszemu ogółowi za pomocą publikacji i serii konferencji. W ramach tych dwóch 
projektów Fundacja zorganizowała dwie konferencje, które miały na celu zbliżenie instytucji, które chcą bronić praw 
ukraińskich pracowników. 
 
W ramach wspomnianych projektów przeprowadziliśmy dwa badania, dotyczące warunków pracy ukraińskich 
migrantów, wydaliśmy dwa raporty i nagrali jeden reportaż. Fundacja rozpoczęła współpracę z Państwową Inspekcją 
Pracy i w Ukraińskim Domu odbywają się regularne konsultacje dla obywateli Ukrainy prowadzone przez pracowników 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
 
6. Fundacja zrealizowała też projekt: „Migranci przedsiębiorcy w krajach Grupy Wyszehradzkiej: regionalny wymiar 
współpracy startupów”. Idea tego projektu to promocja przedsiębiorczości migrantów poprzez prezentację startupów, 
które odniosły sukces i działalności przedsiębiorców.  Celem projektu było stworzenie platformy wymiany innowacyjnych 
pomysłów oraz modeli biznesowych małych przedsiębiorstw, zapoczątkowanych przez migrantów. 
 
7. Projekt „Dekonstrukcja. Archiwum KGB dla mediów”. Fundacja wzięła udział w projekcie „Dekonstrukcja. Archiwum 
KGB dla mediów”, który koordynował Instytut Badań nad Ruchem Wyzwolenia (Kijów, Ukraina). W ramach projektu 
dziennikarze ukraińscy, czescy, słowaccy i polscy uczyli się pracować z niedawno odkrytymi archiwami KGB. W wyniku 
projektu wydano podręcznik do pracy z archiwami KGB „Archiwum KGB dla mediów”, który wyjaśnia, jakie dokumenty 
mogą znaleźć dziennikarze w otwartych archiwach, jak je czytać, jak sprawdzać informacje, jak odróżniać  „fałszywki” od 
„oryginałów” - błędne informacje i propagandę. 
 
8. Edukacja 
W Ukraińskim Domu działa szkoła językowa, w której prowadzona jest nauka języka polskiego. Na liczne prośby 
Polaków zainteresowanych nauką ukraińskiego, prowadzone są tam także zajęcia z języka ukraińskiego. 

 

Od trzech lat, pod kuratelą Fundacji, działa Ukraińska sobotnia szkoła dla obywateli Ukrainy. W 2018 roku placówka 
otrzymała wsparcie Ambasady Ukrainy w Polsce, dzięki czemu odbyły się tu 272 lekcje i konwersacje języka 
ukraińskiego oraz 60 lekcji historii i kultury Ukrainy. Zajęcia odbywały się w pięciu grupach wiekowych. W zajęcia 
uczęszczało ponad 60 uczniów. Nauczyciele i uczniowie brali udział w szkolnych świętach, obchodach Dnia 
Niepodległości Ukrainy, a także spotkaniu ze świętym Mikołajem w Ambasadzie Ukrainy oraz w Ukraińskim Domu.  

 



Już tradycyjnie, z ofertą skierowaną do najmłodszych Ukraińców Warszawy wychodził weekendowy dziecięcy Klub 

„Rukawyczka”, który działa w Ukraińskim Domu. Dzieci mogły w nim nie tylko wesoło i ciekawie spędzić czas, ale także 

miały różnorodne zajęcia, na przykład taneczne i rozwoju ukraińskiego języka.   

 

9. Inne działania integracyjne oraz promujące integracje migrantów w Polsce 

 „Konsulat odpowiada” – inicjatywa, realizowana przez Fundację we współpracy z Wydziałem Konsularnym 
Ambasady Ukrainy w RP. W jej ramach zorganizowano kilka otwartych spotkań, podczas których 
przedstawiciele konsulatu odpowiadali na pytania zainteresowanych. 

 Członkowie Zarządu i Rady Fundacji brali udział w szeregu konferencji oraz debat publicznych poświęconych 
zagadnieniom sytuacji migrantów na rynku pracy w Polsce oraz działań integracyjnych skierowanych do nich. 

 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W 2018 roku Fundacja otrzymała dotację od Ambasady Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej na naukę j. ukraińskiego w 
Ukraińskiej Sobotniej Szkole dla obywateli Ukrainy oraz na rozdział o ukraińskiej edukacji w „Poradniku dla Obywateli 
Ukrainy: Praca i Edukacja”. Otrzymaliśmy dofinansowanie od m.st. Warszawy oraz od Open Society Fund na 
prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla cudzoziemców w Ukraińskim Domu w Warszawie. Dzięki dotacjom od 
Funduszu Wyszehradzkiego wspieraliśmy sieciowanie migrantów-przedsiębiorców w krajach Wyszehradzkich, 
informowaliśmy ukraińskich studentów o ich prawach w przypadku wyjazdu do krajów Wyszehradzkich. 
Dofinansowania z Funduszu Wyszehradzkiego oraz Programu „Europa dla Obywateli” Unii Europejskiej umożliwiły nam 
badanie warunków pracy ukraińskich pracowników w Polsce oraz poszukiwanie sojuszników w obronie ich praw.  
Wsparcie od firmy Meest Polska umożliwiła nam wydanie „Poradnika dla obywateli Ukrainy w Polsce: Praca i Edukacja”. 
A wsparcie od m.st. Warszawy, dzielnicy Żoliborz, Ambasady Ukrainy w Polsce oraz szeregu firm umożliwiło nam 
wspólne z partnerami zorganizowanie „Święta Niepodległości Ukrainy” w Warszawie. 
 
Firma EWL Group przekazała darowiznę na działalność statutową Fundacji. Pracownicy firmy Deloitte też wsparli 
Fundację w realizacji celów statutowych oraz wspierali Fundację konsultacjami oraz oferowali szkolenia dla ukraińskich 
obywateli w ramach ich działalności CSR.  
Indywidualni darczyńcy przekazywali środki na konto Fundacji oraz gotówką w ramach publicznych zbiórek NR, środki z 
tych zbiórek publicznych są przeznaczane na działalność Ukraińskiego Domu w Warszawie.  
 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE  TAK X 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

1. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C) 
2.   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) 
3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) 
4. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z) 
5. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z) 
6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z) 
7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 
8. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)  (56.21.Z) 
9. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z) 
10. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 
11. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z) 
12. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z) 

 
 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 



W roku 2018r. Rada Fundacji Nasz Wybór podjęła następujące uchwały: 

 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Fundację „Nasz Wybór”; 

 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wniesienia zmian do Statutu Fundacji „Nasz Wybór”; 

 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenie środków majątkowych na działalność gospodarczą 
Fundacji „Nasz Wybór” oraz zmianach w Statucie Fundacji; 

 z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 rok; 

 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o rejestracji Fundacji „Nasz Wybór” jako Organizacji 
Pożytku Publicznego. 
 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 
300 115,07 39 220,00 

a. Przychody z działalności statutowej 280 765,07 39 220,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 19 350,00 0 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0 0 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 
202 247,08 0 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 117 737,99 0 

- Ze środków budżetu państwa 0 0 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 18812,00 0 

e. Ze spadków, zapisów 0 0 

f. Z darowizn 13 409,96 0 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 
Środki pochodzące od grantodawców zagranicznych i krajowych 

85516,03 0 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 19 350,00 

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

5,70% 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

331931,30 0 

a. Koszty realizacji celów statutowych 263 389,37 0 

b. Koszty działalności gospodarczej 0 0 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

68 541,93 0 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0 0 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

Fundacja nie zatrudniała pracowników na 
podstawie stosunku pracy 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 



3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

0 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0 

b. Z tytułu umów zlecenie 187 468,08 

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, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

0 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

x 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek n/d 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych n/d 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Oddział 111 w Warszawie 
Na koniec roku 2018 r. na rachunku znajdowało się 29 715, 26 zł. 
 
 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

490 zł 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 



0 Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości Fundacja nie dokonała w ww. 
okresie zakupu środków 
trwałych  

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 
89 968,34 41 117,03 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

Fundacja Nasz Wybór składa deklaracje: PIT-4R; PIT-8AR; CIT-8; CIT-8/O oraz CIT-D. Fundacja deklaracje składała w 

terminie. Nie zalegała i nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych. 

 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE  TAK x 

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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 

W roku 2018 Fundacja nie dokonała płatności gotówkowych na kwotę równą bądź przekraczającą 10 000 euro. 
 
 
 

 
 

 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 



1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE  TAK X 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Kontrola Ministerstwa Finansów. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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


