
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. z 
2020 r poz. 36). 

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 Centrum im. Prof. Bronisława Geremka 

Siedziba i adres fundacji 00-538 Warszawa, ul. Wilcza 9 A/7 

Aktualny adres do korespondencji j.w. 

Adres poczty elektronicznej fundacja@geremek.pl 

REGON 141716380 

Data wpisu w KRS 16.12.2008r. Nr KRS 0000319089 

Dane członków zarządu fundacji 
(wg aktualnego wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Ignacy Niemczycki Prezes Zarządu 

Wojciech Białożyt Członek Zarządu 

Magdalena Witwicka Członek Zarządu 

  

  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

1. Organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów, 

sympozjów, wystaw, odczytów, szkoleń i spotkań, jak również innych form 

działalności oświatowej i edukacyjnej. 

2. Organizowanie obozów i spotkań studentów, naukowców oraz osób z 

różnych środowisk naukowych, kulturalnych i politycznych oraz z różnych 

państw. 

3.  Aktywizowanie ludzi nauki oraz społeczeństwa do podejmowania działań służących 

celom Fundacji. 

4. Podejmowanie działalności wspierającej dialog między różnymi 

środowiskami i państwami. 

5. Finansowanie stypendiów naukowych, organizowanie konkursów, 

fundowanie nagród. 

6. Zakładanie i prowadzenie bibliotek poświęconych propagowaniu myśli 

europejskiej. 

7. Współpraca, wpieranie oraz finansowanie instytucji naukowych, 

organizowanie nowych, których cel działania jest zbieżny z celami Fundacji. 

za rok  2020 

 



8. Publikacje wygłoszonych wykładów, odczytów, prezentacji, skryptów i 

innych materiałów zgodnych z celami Fundacji prowadzone w sposób 

niedochodowy. 

9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej. 

10. Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi 

prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji. 

11. Promocję i organizację akcji propagujących idee Fundacji. 

12. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz 

publikowanie raportów, poradników i materiałów edukacyjnych oraz 

monitoring mediów. 

13. Szkolenia i projekty dla przedsiębiorstw, instytucji i administracji 

publicznej, samorządów terytorialnych, partii politycznych, mediów, 

organizacji pozarządowych i grup obywatelskich. 

14. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie zgodnym z celem 

Fundacji, a w szczególności w obszarze rozwijania polityk Unii Europejskiej i 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 

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) 

   W 2020 roku Fundacja prowadziła swoje działania w czterech głównych obszarach:  
* Archiwum Profesora,  
* Działania proeuropejskie, 
* Walka z dezinformacją,  
* Edukacja. 
   Ze względu na pandemię COVID-19, Fundacja mierzyła się z wieloma wyzwaniami. Zarówno pod względem realizacji stałych 
działań jak i wdrażania nowych projektów, stanęliśmy przed zadaniem dostosowania się do nowych okoliczności, 
przeformułowania dotychczasowych aktywności, poszukiwania nowych rozwiązań oraz odpowiadania na aktualne potrzeby 
społeczne. W związku z tym Fundacja zrealizowała kilka działań skupionych wokół dezinformacji w trakcie epidemii. 
Wydaliśmy raport nt. obrazu UE w Internecie podczas pandemii oraz zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję nt. 
zagrożeń związanych z dezinformacją. Przygotowaliśmy 3 podcasty „Uwaga Fake” na temat dezinformacji w mediach 
społecznościowych.  
W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy realizację projektów międzynarodowych, w ramach których promowaliśmy 
europejskie wartości oraz dorobek intelektualny Profesora Geremka w świetle Deklaracji Schumana z 1950 r. 
Zespół Fundacji dużą wagę przywiązuje do komunikacji w mediach społecznościowych. W różnych dostępnych kanałach 
prowadziliśmy kampanie dotyczące wartości europejskich, praworządności, polityki spójności oraz dezinformacji na temat 
Unii Europejskiej. W tym celu animowaliśmy grupę Wojownicy Klawiatury, która jest społecznością zajmującą się fact-
checkingiem i walką z antyunijną propagandą. Za sukces należy uznać rozwój tej inicjatywy oraz jej zwiększoną aktywność na 
polu edukacyjnym, w tym szkoleniowym. 
Aktywnie wspieraliśmy działania proeuropejskie zaprzyjaźnionych instytucji, m.in. kibicowaliśmy inicjatywie Europokolenie 
oraz promowaliśmy kampanie informacyjne wspólnie z Frontem Europejskim i Polską Fundacją im. Roberta Schumana. 
Zaangażowaliśmy także ponad setkę polskich samorządów do udziału w europejskim konkursie na innowacje w polityce w 
ramach współpracy z Innovation in Politics Institute z Wiednia. 
W ramach kontynuacji stałych działań zorganizowaliśmy po raz dziesiąty warsztaty historyczne „Przez współczesność do 
historii”, które są rocznym kursem historii współczesnej dla młodzieży szkolnej. Przyznaliśmy także, wspólnie z partnerami 
programu stypendiów pomostowych, 5 stypendiów im. Prof. Bronisława Geremka dla wybitnych studentów nauk 
humanistycznych. Wspólnie z Wydawnictwem DIALOG wydaliśmy książkę autorstwa prof. Bogdana Góralczyka pt. 
„Wegierski syndrom Trianon”.  



Rozwijaliśmy działania w obszarze archiwizacji dorobku Profesora oraz promowaliśmy treści ideowe, wspomnieniowe i 
historyczne w mediach społecznościowych Fundacji. 

ARCHIWUM PROFESORA BRONISŁAWA GEREMKA   

W 2020 roku Fundacja kontynuowała współpracę z Archiwum Akt Nowych na mocy umowy zawartej w 2014 roku. W ramach 
przygotowań do upublicznienia Archiwum prof. Bronisława Geremka podjęto, w pierwszym kroku, decyzję o zakupie w 
Agencji Fotonova 5-letniej licencji na wykorzystywanie 27 zdjęć dokumentujących działalność publiczną prof. B. Geremka w 
latach 1989-2008. W mediach społecznościowych Fundacji zamieszczamy regularnie informacje przypominające postać 
Profesora i jego zasługi dla życia publicznego w Polsce i na świecie.  

W dwunastą rocznicę śmierci Bronisława Geremka, wspólnie z innymi instytucjami, uczciliśmy jego pamięć, spotykając się 
przy grobie Profesora na Powązkach. Następnie, na Starym Mieście pod domem naszego patrona, wspomnieniem podzielili 
się m.in. senatorowie Andrzej Wielowieyski oraz Andrzej Celiński. 

Z okazji rocznicy na kanale Youtube Fundacji udostępniliśmy najważniejsze wystąpienia wygłoszone na Cmentarzu 
Powązkowskim podczas uroczystości pogrzebowych prof. Bronisława Geremka 21 lipca 2008 roku.  

• Prezydent Lech Kaczyński https://bit.ly/2ZncBDo   
• Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski https://bit.ly/3gR3Vec   
• Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz https://bit.ly/30a7hCj   
• Premier Donald Tusk https://bit.ly/32dowp1   

• Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gert Pöttering https://bit.ly/3h0tSbh   
• Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz https://bit.ly/2DEKkQm  

Biblioteka prof. B. Geremka była udostępniona kilkorgu badaczom młodego pokolenia zajmującym się najnowszą historią 
Polski. W toku rozmów towarzyszących ich pracy narodził się pomysł utworzenia przy Fundacji grupy badawczej o roboczej 
nazwie Polska po 1945 r. Przedmiotem badań grupy będą różne aspekty historii, socjologii, politologii, stosunków 
międzynarodowych, historii gospodarczej, historii intelektualnej Polski po drugiej wojnie światowej. Patronat nad grupa objął 
prof. Andrzej Friszke.   

PUBLIKACJE  

Jednym z celów Fundacji jest regularne wydawanie wartościowej literatury z dziedziny historii współczesnej, stosunków 
międzynarodowych, nauk politycznych i społecznych. W czerwcu pod patronatem Fundacji ukazała się książka Węgierski 
syndrom Trianon autorstwa prof. Bogdana Góralczyka wydana przez Wydawnictwo DIALOG.  

DZIAŁANIA PROEUROPEJSKIE 

BEYOND ROBERT SCHUMAN’S EUROPE   

We wrześniu 2020 rozpoczęła się realizacja zaplanowanego na lata 2020-2022 projektu “Beyond Robert Schuman’s Europe” 
realizowanego z grantu Programu Europa dla Obywateli w związku z przypadającą w 2020 roku 70 rocznicą Deklaracji 
Schumana. Projekt skupia się na współczesnym, uniwersalnym (dla wschodu i zachodu Unii Europejskiej) wymiarze Deklaracji 
Schumana z 1950 roku i wkładzie, jaki w rozwój integracji europejskiej wnieśli w tym kontekście jedni z wielkich promotorów 
integracji europejskiej: B. Geremek, V. Havel, J. Giedroyć, A. Spinelli, J. Delors. Przedmiotem projektu są też wspólne wartości 
na wschodzie i zachodzie Europy wyrastające z Deklaracji i późniejszego dorobku intelektualnego i politycznego 
wymienionych postaci. W ramach projektu odbędzie się debata publiczna w Warszawie, realizująca polską część projektu, 
poświęcona dorobkowi ideowemu R. Schumana i B. Geremka oraz przygotowany zostanie research paper poświęcony temu 
zagadnieniu. Projekt, prowadzony w 5 krajach UE, zakończy się wydarzeniem publicznym w Warszawie na przełomie 2021-
2022 roku.  Partnerami Fundacji w projekcie są:  Vaclav Havel Library (Czechy),  Jerzy Griedroyć Forum (Litwa), Istituto di 
Studi Federalisti Altiero Spinelli (Włochy) , Notre Europe – Institut Jacques Delors (Francja).  

OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE W CZASIE PIERWSZYCH MIESIĘCY PANDEMII COVID-19  

Na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie przygotowaliśmy raport, który był wynikiem bieżącego 
monitoringu mediów społecznościowych. Raport analizuje narracje, jakie forsowali politycy partii rządzącej i mediów 
publicznych. Z analizy wynika, że aktorzy polityczni w Polsce konsekwentnie i z determinacją budowali negatywny wizerunek 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ZncBDo%3Ffbclid%3DIwAR0GUCDqvYoWXo9e3S13mK6GYkPSOpZAVPNqJ8T58SKJpbghhqXBn4CVSVg&h=AT1iqFdhcwTn_CledLvPNrgquGwOH2T2x7TlyoU6tIR27TXGSOTlAQ8o3QOQepV3tuAb61AkDPK1SHtzwD37iYMwsoE7Gh9ChOwrPQLYNlAonqIsoM9T6dgx-8r6BIBeQg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0WfXMxVJHRnZSxEXJYkRmaQKkuzwMqGOWJCSBC37YZz2bR5w-gWMzgAdJX66v9b-FQsrL9WnXfLTZ2Swvr5SmzcxLNTOIBrBwl-yXo59igTA74-h3nidtrlj41wJiD_7H_NipoVDFECLdR5DqBxqeC0TdmtMhmqcbcJdUHVoxWPVyqgb9SzvYxpWMx973TBlDivFI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3gR3Vec%3Ffbclid%3DIwAR1Y1R7EUKHBQ6W1z9dbpxuaiy-PwEYmtyVMQjRYQ1jiYxyZKNI_0Y4Y5Kc&h=AT3vZgfjiBR04dnNqfsT3zjnpg-MjYQCuiCzk93psFY7lDoP3GAAcNTxOFHCFL_oyzochy5vGjJ8udSLJbTh52lWrwIQEeALV1xNsB7siGXRvoClh3asLpjH0NIzNK8e8Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0WfXMxVJHRnZSxEXJYkRmaQKkuzwMqGOWJCSBC37YZz2bR5w-gWMzgAdJX66v9b-FQsrL9WnXfLTZ2Swvr5SmzcxLNTOIBrBwl-yXo59igTA74-h3nidtrlj41wJiD_7H_NipoVDFECLdR5DqBxqeC0TdmtMhmqcbcJdUHVoxWPVyqgb9SzvYxpWMx973TBlDivFI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F30a7hCj%3Ffbclid%3DIwAR2mDeeimMOs0k09KVaS4N_qIc1QFi3bwKYlADG2raBpvmrMiW9TPrNRooM&h=AT25Pp7GlZgimOElSqae0hz-IigSRg-QJgcsb_a2XKUI-p7ML29KVwQUYzd0TSmJKegL6R-XacuJkMEyWN9ZWElQZhWqz-wFY9mSv2lvirSSj4x3n-hlt8sLy9fQBAKc0A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0WfXMxVJHRnZSxEXJYkRmaQKkuzwMqGOWJCSBC37YZz2bR5w-gWMzgAdJX66v9b-FQsrL9WnXfLTZ2Swvr5SmzcxLNTOIBrBwl-yXo59igTA74-h3nidtrlj41wJiD_7H_NipoVDFECLdR5DqBxqeC0TdmtMhmqcbcJdUHVoxWPVyqgb9SzvYxpWMx973TBlDivFI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F32dowp1%3Ffbclid%3DIwAR00_q8RHJSCZgsOQ_nuCnJc8eLQPgwscpijWG3331cHGDay7ib8yPldm4M&h=AT1eEckKtWg3mUhFbHdpWfWHOXpGY89T9I1zoa0gKqBBPd-x16MznHrAvy6eBfC0C2xRDi8_QJHmSQwg3Mgr7_AMPPJ8nD2jarFG-03qK_-xlRBmvD7yQSTZ4IHQzVLdow&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0WfXMxVJHRnZSxEXJYkRmaQKkuzwMqGOWJCSBC37YZz2bR5w-gWMzgAdJX66v9b-FQsrL9WnXfLTZ2Swvr5SmzcxLNTOIBrBwl-yXo59igTA74-h3nidtrlj41wJiD_7H_NipoVDFECLdR5DqBxqeC0TdmtMhmqcbcJdUHVoxWPVyqgb9SzvYxpWMx973TBlDivFI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3h0tSbh%3Ffbclid%3DIwAR17vqVnMUvtTmcuInAxMtThS3ZW-o65NPScjMGNL-6hNbd1_qPUFlkIPbQ&h=AT2yEkJX8NFyT8FmJe70No7S1-EEUWQtWbh8V2K-d9cSPE0QdIn55YFp4uac-_wAaE_gBkF6UUnrf0Rt4Qh3eRi_eydtNiIgATTASGkYJqar-ZY2ENooeQI5fXNcZPHekg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0WfXMxVJHRnZSxEXJYkRmaQKkuzwMqGOWJCSBC37YZz2bR5w-gWMzgAdJX66v9b-FQsrL9WnXfLTZ2Swvr5SmzcxLNTOIBrBwl-yXo59igTA74-h3nidtrlj41wJiD_7H_NipoVDFECLdR5DqBxqeC0TdmtMhmqcbcJdUHVoxWPVyqgb9SzvYxpWMx973TBlDivFI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2DEKkQm%3Ffbclid%3DIwAR17vqVnMUvtTmcuInAxMtThS3ZW-o65NPScjMGNL-6hNbd1_qPUFlkIPbQ&h=AT1n7LmZSYYqHmjZrFkzOl7B65pdYAHk92hyjBT1pZfwiMX-yMIMouznzPt3wzbMD_XQAkof6pD8ckkGCiG0ihVcfAjyQe96HV3WXX9BquN1tyhnocorP6bl6dA_tNzwyA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0WfXMxVJHRnZSxEXJYkRmaQKkuzwMqGOWJCSBC37YZz2bR5w-gWMzgAdJX66v9b-FQsrL9WnXfLTZ2Swvr5SmzcxLNTOIBrBwl-yXo59igTA74-h3nidtrlj41wJiD_7H_NipoVDFECLdR5DqBxqeC0TdmtMhmqcbcJdUHVoxWPVyqgb9SzvYxpWMx973TBlDivFI


Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej instytucji, w czasie pandemii. Treści z raportu były promowane w mediach 
społecznościowych i łącznie dotarły do ponad 3 tys. osób. Raport dostępny jest na:   

https://geremek.pl/assets/files/Aktualnosci/Raport_Obraz_UE_pandemia.pdf  

MAKE FUTURE TOGETHER: EU AND THE WESTERN BALKANS FROM THE YOUTH PERSPECTIVE   

Celem projektu jest promowanie i wspieranie zaangażowania obywateli w kształtowanie polityki UE, przezwyciężenie 
podziału między obywatelami a elitami politycznymi poprzez odpowiedź na powszechną dezaprobatę dla polityki 
rozszerzenia UE, udział młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu wspólnej wizji przyszłości Europy oraz 
przeciwdziałanie eurosceptycyzmu wśród obywateli UE. Fundacja jest partnerem w konsorcjum organizacji proeuropejskich 
z Belgii, Włoch, Albanii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry oraz Macedonii. Projekt  jest realizowany ze 
środków Programu Europa dla Obywateli. Efekty projektu będą wkładem do Konferencji o Przyszłości Europy w zakresie 
przyszłych stosunków Unii Europejskiej z Bałkanami Zachodnimi.  

PROMOWANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI ORAZ ZWALCZANIE DEZINFORMACJI NA TEN TEMAT   

Główną ideą projektu jest dotarcie do młodych osób z przekazem o polityce spójności wykorzystując media społecznościowe 
i nowoczesne narzędzia komunikacyjne. Celem jest przeprowadzenie wielko-zasięgowych sponsorowanych kampanii 
dotyczących wartości stojących za unijną polityką spójności. Kreacje w kampanii odnoszą się przede wszystkim do szans i 
możliwości jakie polityka spójności tworzy, oraz do wartości, na jakich bazuje. Z pomocą influencerów publikowane były 
treści mające w bezpośredni sposób łączyć rezultaty polityki spójności z możliwościami, jakie mają dziś Polki i Polacy z tzw. 
european way of living. Równocześnie na bieżąco były identyfikowane fake-newsy i dezinformacja o polityce spójności 
poprzez rozbrajanie nieprawdziwych informacji i publikowanie postów na ten temat w już istniejącej grupie aktywnej 
społeczności fact-checkingowej Wojownicy Klawiatury.  

EUROPOKOLENIE  

Fundacja wspiera działania Europokolenia – grupy młodych osób, dla których integracja europejska jest ważna. Projekt 
realizowany jest przez laureatów Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” i jest otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych osób. Celem projektu, skierowanego przede wszystkim do ludzi młodych, jest próba zmiany tego stanu 
rzeczy. Poprzez nowe działania chcą uświadomić najmłodszym Europejczykom, czym jest Unia Europejska oraz dlaczego jest 
tak ważna, w taki sposób, aby mogli tę wiedzę przekazywać swoim rówieśnikom.   

SIEĆ WIELKICH EUROPEJCZYKÓW  

Fundacja współpracuje z „Siecią domów i fundacji związanych z wielkimi Europejczykami". Jesteśmy członkiem sieci od jej 
powołania w 2017 roku pod patronatem Parlamentu Europejskiego.  Sieć poświęcona jest ważnym postaciom, które po 
1945 roku wniosły znaczący wpływ w proces integracji europejskiej. Jednym z jej zadań jest wspieranie Parlamentu 
Europejskiego w kontaktach z obywatelami Unii Europejskiej.  W 2020 roku powstała nowa strona internetowa inicjatywy:   

https://www.eprs.europarl.europa.eu/politicalhouses/pl#houses  

PRZECIWDZIAŁANIE MOWIE NIENAWIŚCI   

Ogólnym celem projektu jest wyposażenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSOs) w narzędzia, metodologię i 
wiedzę pozwalającą na skuteczne przeciwstawienie się mowie nienawiści w Internecie. Projekt ruszył w styczniu 2021. 
Narzędzia, wypracowane w ramach projektu, zostaną udostępnione na zasadzie open source. Na tej podstawie zostaną 
opracowane publiczne raporty oraz wypracowane działania edukacyjne i komunikacyjne.  

INNOWACJE W POLITYCE   

Celem międzynarodowego konkursu jest wyłonienie odważnych liderek i liderów samorządu, którzy z powodzeniem 
wdrażają innowacyjne na skalę swojej społeczności czy regionu projekty. Inicjatywa, już po raz czwarty, była realizowana 
przez The Innovation in Politics Institute z Wiednia, a Fundacja odpowiadała za realizację konkursu na terenie Polski. 
Zadaniem Fundacji było pozyskanie min. 30 aplikacji wypełnionych na www.innovationinpolitics.eu oraz pozyskanie min. 100 
zgłoszeń do obywatelskiego jury. Na konkurs wpłynęło 111 aplikacji z Polski, co było dużym sukcesem. Również niezwykle 
wysoka frekwencja polskich jurorów (ponad 400 ochotników) została odnotowana jako przejaw naszego bardzo dużego 
zainteresowania działaniami pro-obywatelskimi. Do finału konkursu weszło 19 projektów z Polski a jedna z dziewięciu nagród 

https://geremek.pl/assets/files/Aktualnosci/Raport_Obraz_UE_pandemia.pdf
https://www.eprs.europarl.europa.eu/politicalhouses/pl#houses


głównych została przyznana Gdyni. Zwycięski projekt dotyczył systematycznego wsparcia przez Urząd Miasta Gdynia małych 
przedsiębiorców w czasie pandemii. Laudację dla autorów projektu wygłosił członek Rady Fundacji - Maciej Witucki. W 
ramach działań promocyjnych Fundacja prowadziła cykl rozmów z finalistami, które publikowane były w mediach 
społecznościowych w grudniu i styczniu 2021 r.  

KAMPANIE W MEDIACH SPOŁECZNOSCIOWYCH 

Zespół Fundacji dużą wagę przywiązuje do komunikacji w mediach społecznościowych. Choć staramy się budować 
organiczne zaangażowanie odbiorców to korzystaliśmy także z narządzi płatnych (reklamy, opłaty za umieszczenie postów w 
popularnych grupach). Zależnie od rodzaju treści promowaliśmy je w różnych dostępnych Fundacji kanałach:   

• treści ideowe, wspomnieniowe, historyczne dotyczące prof. Bronisława Geremka promowaliśmy przede 
wszystkim na FB i TT Fundacji;   
• treści pro-europejskie, w tym kampanie dotyczące spraw europejskich promowaliśmy przede wszystkim z 
wykorzystaniem fan page’u Front Europejski i konta Frontu na Twitterze; przy tych kampaniach szeroko 
współpracowaliśmy z Fundacją Schumana;  
• treści dotyczące dezinformacji o UE promowaliśmy przede wszystkim w ramach grupy Wojownicy 
Klawiatury;   
• treści bieżące np. informacja o konferencji, wyniki raportów itp. były promowane we wszystkich dostępnych 
Fundacji kanałach.   

 Razem z Fundacją Roberta Schumana i całą koalicją Front Europejski, Fundacja w roku 2020 wspierała bądź tworzyła kilka 
dużych kampanii w mediach społecznościowych.   

    #NaszeWartości   

Pierwszą z nich była kampania dot. wartości Unii Europejskiej. Była to seria grafik ukazujących się na kilku fanpage’ach (F. 
Schumana, F. Geremka, Front Europejski). Kampania składała się z 16 postów. Grafiki były skierowane do młodych osób, 
miały w lekki sposób mówić o wspólnych wartościach. Każdy post przedstawiał wartości z art.2 TUE - główne wartości Unii 
Europejskiej – w przewrotny i lekki sposób. Kampania zaczęła się na początku czerwca - nawiązując do rocznicy pierwszych 
częściowo wolnych wyborów. Kolaż przedstawiał upadek muru berlińskiego i znak zwycięstwa - dwóch palców uniesionych 
ku górze. Post zaczynał się stwierdzeniem “Solidarność jest jak super moc - dzięki niej osiągamy zdecydowanie więcej”. W 
tym stylu prowadzona była cała kampania. Niektóre z postów docierały do ponad 100 tys. odbiorców. Wszystkie posty 
opatrzone były tagiem #NaszeWartości.  

Kolejna kampania skierowana była do nieco starszych odbiorców. W kampanii podkreślaliśmy jak ważne są kwestie dotyczące 
min. praworządności oraz jak szkodliwe jest veto dla budżetu UE. Treść postów była bardzo wyrazista i prosta, miała przebijać 
się i wspierać pro-UE nastawienie wśród starszych.  

Prowadziliśmy regularną kampanię informacyjną w mediach społecznościowych przypominającą najważniejsze wydarzenia 
z życia i działalności publicznej Profesora oraz jego publikacje, artykuły i wypowiedzi. Treści dotyczące prof. Bronisława 
Geremka na Twitterze regularnie docierały do tysięcy odbiorców. Na Twitterze monitorowaliśmy informacje dotyczące prof. 
B. Geremka publikowane przez użytkowników tej sieci społecznościowej. Identyfikowani i zgłaszani do administracji Twittera 
byli użytkownicy rozpowszechniający treści obraźliwe. W 2020 roku w wyniku zgłaszanych przez zespół Fundacji skarg 3 
konta użytkowników Twittera zostały usunięte, a 25 kont otrzymało ostrzeżenia od administracji sieci społecznościowej co 
doprowadziło do ograniczenia ich działalności.   

WALKA Z DEZINFORMACJĄ 

WOJOWNICY KLAWIATURY - to inicjatywa skupiona na budowaniu społeczności zaangażowanej w walkę ze 
zmanipulowanymi treściami. Grupa liczy ponad 3 tysiące osób łącząc ze sobą wszystkich chcących przeciwstawić się 
dezinformacji. Działa w mediach społecznościowych publikując sprostowania oraz w realu, gdzie pokazuje i uczy jak samemu 
sprawdzić czy informacja jest wiarygodna.  

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej eksperci z Wojowników Klawiatury prowadzą także szkolenia i warsztaty od podstawowych 
i otwartych dla większych grup po zaawansowane dla dziennikarzy i researcherów.  



W 2020 roku działalność Wojowników skupiła się głównie na szkoleniach online i na walce z antyunijną propagandą i 
dezinformacją.   

JAK ZASZCZEPIĆ SIĘ NA FAKENEWSY?  

Jeszcze przed pandemią w siedzibie Fundacji zorganizowaliśmy dla licealistów warsztaty dotyczące dezinformacji i fact-
checkingu. Przez dwie godziny udało się pokazać mnóstwo przykładów i nauczyć grupę jak radzić sobie z dezinformacją. 
Zajęcia są kontynuowane w formie on – line.   

PODCAST „UWAGA FAKE!”   

Uzupełnieniem działań Wojowników Klawiatury, monitoringu mediów społecznościowych i raportów o dezinformacji jest 
nieregularny podcast „Uwaga Fake!”. Do rozmów zaprosiliśmy ekspertów zewnętrznych i współpracujących z Fundacją. 

 

KONFERENCJA „PANDEMIA, DEZINFORMACJA I EUROPA”   

Konferencja, na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, odbyła się online 24 czerwca 2020 r. i zebrała 
ok. 100 uczestników. Przy realizacji współpracowaliśmy z POLITYKĄ INSIGHT i firmą ORANGE. Odbyło się pięć paneli i debata 
z ekspertami z Polski i zagranicy m.in. Sébastien Maillard, prof. Aleksandra Przegalińska, Wanda Buk, Tomasz Stawiszyński, 
Ivan Krastev, Heather Grabbe. Specjalne wystąpienie przedstawiła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová. 
W czasie konferencji zaprezentowaliśmy także wyniki raportu przygotowanego przez Fundację - Obraz Unii Europejskiej w 
trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19.   

EDUKACJA 

“PRZEZ WSPÓŁCZESNOŚĆ DO HISTORII” -  Warsztaty historyczne „Przez współczesność do historii” to flagowy projekt 
edukacyjny Fundacji, który prowadzony jest nieprzerwanie od dziesięciu lat. Warsztaty kierujemy do uczniów klas 7 i 8 
szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którym proponujemy interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z 
historii współczesnej świata, Europy, Polski. Prowadzone są w trzech grupach tematycznych w formie seminaryjnej, co 
oznacza, że uczestnicy są zobowiązani do przygotowania się z danego tematu – najczęściej są proszeni o przeczytanie 
kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki oraz przygotowania opracowania 
zleconego przez wykładowcę. Pierwsza część zajęć poświęcona jest dyskusji uczestników nad przeczytanym tekstem, przy 
udziale nauczyciela jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona jest poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w 
historii poszczególnych regionów świata, Europy, Polski.    

W edycji 2019/2020 wzięło udział 20 uczniów. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach. Ze względu na pandemię od marca 
warsztaty odbywały się przez Internet.  

 

STYPENDIA IM. PROF. BRONISŁAW GEREMKA   

 Wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przyznaliśmy 5 rocznych 
stypendiów wybitnym studentom kierunków humanistycznych. O stypendia mogły się ubiegać osoby z całej Polski w ramach 
Programu „Stypendia Pomostowe” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

https://open.spotify.com/show/2YpWP5Otjn94L7DY9sUS5e


Już po raz dziesiąty wyróżniono w ten sposób wybitnych studentów III i IV roku studiów humanistycznych.  Stypendium 
otrzymują studenci, którzy wzięli udział w konkursie i uzyskali najwyższą średnią oraz najlepiej przygotowali esej dotyczący 
jednego z trzech obszarów tematycznych: Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; Polska w Unii Europejskiej; Opozycja 
demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej po 1989 roku.  Na konkurs wpłynęło 17 prac. Niezmiernie nas cieszy, 
że postać oraz dorobek intelektualny profesora spotkał się z takim zainteresowaniem młodych naukowców.  

NAGRODA IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO   

Fundacja zgłosiła do konkursu Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego kandydaturę uczestnika kilku edycji projektu warsztatów historycznych – 
Jakuba Kocjana, który w tej edycji konkursu otrzymał wyróżnienie za działania prodemokratyczne, promocję wartości 
proeuropejskich, a także wzmacnianie integracji Polski z Unią Europejską oraz budowanie zaufania młodych ludzi do tej 
instytucji.   

Wśród laureatów i laureatek tegorocznej edycji konkursu znalazł się także Paweł Bącal – inicjator grupy Europokolenie, który 
także został wyróżniony w kategorii wiekowej 20-26 lat. W uzasadnieniu doceniono Jakuba oraz Pawła za działania, które są 
też nam bliskie, czyli za działania prodemokratyczne, promocję wartości proeuropejskich, a także wzmacnianie integracji 
Polski z Unią Europejską oraz budowanie zaufania młodych ludzi do tej instytucji.   

MŁODZIEŻOWY DELEGAT RP DO NATO  

Fundacja włączyła się w działania Akademii Młodych Dyplomatów w zakresie projektu „Młodzieżowy Delegat RP do NATO” 
i wsparła inicjatywę dotacją w wysokości 1 000 zł na cele promocyjne.   

 KONGRES PRAW OBYWATELSKICH  

Fundacja brała udział w III Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama 
Bodnara. Fundacja prowadziła stoisko, gdzie promowała projekt Wojownicy Klawiatury.   

 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

BRAK 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  TAK PROWADZIŁA X NIE PROWADZIŁA  

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

(1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, (PKD 72.20 Z)   

(2) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5 )   

(3) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)   

(4) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z)   

(5) Reklamą (PKD 73.1)   

(6) Działalność wydawniczą (PKD 58 )   



(7) Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21 Z)   

(8) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22 Z)   

(9) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20 Z) 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

Uchwała nr 1/10/2020z dnia 29 października 2020 r. Zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka o przyjęciu 
polityki rachunkowości. 
Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka w składzie zgodnym z protokołem głosowania, działając na 
podstawie § 18ust. 2uchwala, co następuje: 
§ 1 
1.ZarządFundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka podjął decyzję o przyjęciu nowej polityki rachunkowości Fundacji. 
2.Treść polityki rachunkowości stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2 
Przyjęta polityka rachunkowości będzie stosowana od roku finansowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. i będzie 
obowiązywać do czasu jej zmiany w postaci uchwały Zarządu. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 4 
Uchwała została podjęta w głosowaniu 3 głosami „za” i 0 głosami wstrzymującymi się. 
 
Uchwała nr 2/10/2020z dnia 29 października 2020 r. Zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka o przyjęciu 
regulaminu zarządu. 
Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka w składzie zgodnym z protokołem głosowania, działając na 
podstawie § 18ust. 2 uchwala, co następuje: 
§ 1 
1. Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka podjął decyzję o przyjęciu regulaminu Zarządu Fundacji. 
2.Treść regulaminu stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 
3.Zgodnie z § 17ust. 5 regulamin zostanie przekazany do Rady w celu uchwalenia. 
§ 2 
Do czasu uchwalenia regulaminu przez Radę, członkowie i członkinie Zarządu zobowiązują się do stosowania regulaminu. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 4 
Uchwała została podjęta w głosowaniu 3głosami „za” i 0 głosami wstrzymującymi się. 
 
Uchwała nr 3/10/2020z dnia 29 października 2020 r. Zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka 
potwierdzająca obowiązywanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, polityki prywatności i instrukcji 
zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego. 
Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka w składzie zgodnym z protokołem głosowania, działając na 
podstawie § 18ust. 2uchwala, co następuje: 
§ 1 
1.Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka podjął decyzję o potwierdzeniu obowiązywania polityki 
prywatności Fundacji. 
2.Treść polityki prywatności stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2 
1.Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka podjął decyzję o potwierdzeniu obowiązywania polityki 
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Fundacji. 
2.Treść polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych stanowi załącznik 2do niniejszej uchwały. 
§ 3 
1.Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka podjął decyzję o potwierdzeniu obowiązywania instrukcji 
zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego.  
2.Treść instrukcji zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego stanowi załącznik 3do niniejszej uchwały. 



§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 5 
Uchwała została podjęta w głosowaniu 3głosami „za” i 0 głosami wstrzymującymi się. 
 
Uchwała nr 4/10/2020 z dnia 29 października 2020 r. Zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka o przyjęciu 
regulaminu wynagrodzeń Fundacji. 
Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka w składzie zgodnym z protokołem głosowania, działając na 
podstawie § 18ust. 2uchwala, co następuje: 
§ 1 
1.Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka podjął decyzję o przyjęciu regulaminu wynagrodzeń Fundacji. 
2.Treść regulaminu wynagrodzeń stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 3 
Uchwała została podjęta w głosowaniu 3głosami „za” i 0 głosami wstrzymującymi się. 
 
Uchwała nr 5/10/2020 z dnia 29 października 2020 r. Zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka o przyjęciu 
regulaminu przyjmowania darowizn. 
Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka w składzie zgodnym z protokołem głosowania, działając na 
podstawie § 18ust. 2 uchwala, co następuje: 
§ 1 
1.Zarząd Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka podjął decyzję o przyjęciu regulaminu przyjmowania darowizn. 
2.Treść regulaminu przyjmowania darowizn stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 3 
Uchwała została podjęta w głosowaniu 3 głosami „za” i 0 głosami wstrzymującymi się. 
 
 
 

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 553 793,30 0 0 

- ze spadku 0 0 0 

- z zapisu 0 0 0 

- z darowizn 219 276,58 0 0 

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 28 000,00 0 0 

- z budżetu państwa (Tarcza 
COViD) 

8 135,15 
(umorzone 
składki ZUS) 

0 0 

- inne 
(wskazać jakie) 

Przychody finansowe z odsetek lokat 
bankowych oraz różnic kursowych 
oraz pozostałe przychody operacyjne z 
wyłączeniem pomocy dot. Tarczy 
COVID 

33 419,19 0 0 

- inne 
(wskazać jakie) 

Przychody z dotacji z budżetu Komisji 
Europejskiej    

130 551,92 0 0 

- inne 
(wskazać jakie) 

Przychody z działalności gospodarczej 134 410,46 0 0 

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

0 



Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej  
 

54 559,34 

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

32,05% 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka Inne (wskazać 
jakie) 

518 215,93 2 895,84 0 

a) koszty realizacji celów statutowych 331 753,62 220,33 0 

 

- czynsz 
 

33 341,49 0 0 

- opłaty telefoniczne 
 

3 676,52 0 0 

- opłaty pocztowe 
 

95,80 510,50 0 

- inne 
(wskazać jakie) 

Zużycie materiałów i energii 
 
Usługi obce 
 
Podatki i opłaty 
 
Wynagrodzenia i narzuty na 
wynagrodzenia 
 
Amortyzacja 
 
pozostałe 

2 892,53 
 
11 087,04 
 
1 052,85 
 
52 841,37 
 
 
1164,41 
 
0 

1 296,56 
 
188,45 
 
680,00 
 
0 
 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

c) koszty działalności gospodarczej 
79 851,12 0 0 

d) pozostałe koszty Operacyjne i finansowe 
459,18 0 0 

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. z 2020 r. poz. 36) 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem 
2 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 
Koordynatorka 
 

 
1 
2 
1 

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 225 007,48 

Nagrody 0 

Premie 0 

Inne świadczenia 0 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

0 

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 roczne Zarządu: 93 060,69 

Nagrody 0 

Premie 0 

Inne świadczenia 0 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 

86 290,02 
 

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 

PEKAO S.A. 40 1240 1024 1111 0010 4091 2522 52 925,33 PLN 

PEKAO S.A. 19 1240 6003 1111 0010 6633 9563 18 983,00 PLN 

MBANK S.A. 10 1140 1010 0000 2476 5200 1001 199 344,92  PLN 

PKO S.A. 61 1240 1024 1978 0010 4091 5451 212 281,03 EUR 

  

Kwoty zgromadzone w gotówce 309,87 

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

0 

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 

Aktywa Fundacji – 1 264 482,66 zł 
Zobowiązania – 1 116 334,17 zł 

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



 
 
 
 
 

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

 
Podatek dochodowy CIT_8 za rok 2020 – kwota 6,00 zł 
Zobowiązania z tyt. podatku VAT-9M za rok 2020 – kwota 975,00 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, 730, 1520 2088 oraz z 2020 r. poz. 568) 
 

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 2020 r. poz. 695) 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* 

 

Warszawa, dn. 29.12.2021r. 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

       

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


