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I. Dane Fundacji: 

 

1. Nazwa organizacji po zmianach z 21.05.2015.: Fundacja „Białoruski Dom” 

2. Siedziba organizacji: ul. Wiejska 13/3, 00-480 Warszawa 

3. Adres rejestrowy po zmianach z 21.05.2015.: ul. Wiejska 13/3, 0-480 
Warszawa 

4. Data rejestracji w KRS: 30. 04. 2012 r. 

5. Numer KRS: 0000419553 

6. Numer NIP: 9512355521 

7. Numer REGON: 146102925 

8. Zarząd Fundacji po zmianach z 21.05.2015.: Aliaksandr Zarembiuk – 
Współprzewodniczący Zarządu i Uladzimir Kobets – Współprzewodniczący 
Zarządu 

 

KRS stan na dzień 29.12.2015 r. 
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II. Cele działania organizacji (zgodnie z § 12 Statutu Fundacji): 

 

Celem Fundacji jest działalność informacyjna, naukowa, kulturalna, edukacyjna na 
Białorusi i w Polsce w zakresie: 
 
1.  Wspierania działań na rzecz demokracji i praw człowieka, oraz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi; 
 
2. Wspierania działań na rzecz upowszechnienia informacji w Polsce i w innych 
krajach Unii Europejskiej oraz w USA i Kanadzie na temat Białorusi, oraz łamania 
praw człowieka i demokracji w Białorusi; 
 
3. Wspierania działań na rzecz studentów i absolwentów programu stypendialnego 
Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego; 
 
4. Sprzyjania rozwojowi białoruskiej kultury, języka, nauki i tożsamości narodowej; 
 
5. Wspierania niezależnych mediów na Białorusi i działań na rzecz swobodnego 
dostępu do informacji;  
6. Wspierania lokalnych inicjatyw społecznych na Białorusi oraz rozpowszechniania 
idei samorządności; 
 
7. Podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli środowisk obywatelskich i białoruskich 
niezależnych mediów poprzez szkolenia, wykłady, seminaria i warsztaty prowadzone 
przez białoruskich, polskich i innych zagranicznych ekspertów; 
 
8. Wspierania międzynarodowej współpracy między białoruskimi organizacjami 
pozarządowymi, ruchami społecznymi i partiami demokratycznymi i podobnymi 
organizacjami w Polsce, innych krajach Unii Europejskiej, USA, i Kanadzie ; 
 
9. Wspierania dążeń białoruskiego społeczeństwa do europeizacji oraz integracji z 
Unią Europejską; 
 
10. Sprzyjania poprawie sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Białorusinów w 
Polsce; 
 
11. Wspierania europeizacji administracji publicznej na Białorusi; 
  
12. Działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości na 
Białorusi; 
 
13. Wspierania obecności problematyki białoruskiej w Internecie, w tym w mediach 
społecznościowych; 
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14. Wspierania działań środowisk obywatelskich na Białorusi na rzecz przemian 
demokratycznych; 
 
15. Prowadzenia działalności naukowo-badawczej; 
 
 

 

III. Sprawozdanie merytoryczne z działań statutowych w 2014 r. 

 

Fundacja Białoruski Dom Informacyjny zajmowała się wsparciem medialnym i 
promocją białoruskich inicjatyw obywatelskich oraz białoruskiej kultury i sztuki. W 
2013 roku prowadziła następujące projekty: 

 

 „Wsparcie i rozwój Białoruskiego Domu” (projekt finansowany przez The 
German Marshall Fund of the United States) 

Projekt obejmował pomoc migrantom, organizację imprez integracyjnych, a także 
umożliwiał wsparcie finansowe i merytoryczne organizacji partnerskich na Białorusi. 

 „Trzeci sektor – bądź legalny” (projekt finansowany przez Nordic Council of 
Ministers) 

Projekt obejmował rejestrację w Polsce białoruskich organizacji pozarządowych, 
którym odmówiono rejestracji na Białorusi z powodów politycznych. W sytuacji, gdy 
rejestracja niezależnych organizacji na Bialorusi nie jest możliwa, sformalizowanie 
działalności w Polsce pozwala na legalizację działalności tych organizacji.  

„Fundacja Białoruski Dom Informacyjny” przeprowadzała organizacje przez cały 
proces legalizacji, począwszy od napisania statutu, poprzez dopilnowanie spraw 
notarialnych, do uzyskania numerów NIP i REGON. Zapewniane było pełne wsparcie 
m.in. konsultacja prawna, czy pomoc w tłumaczeniu. 

 „Biełarusy i rynok” (projekt finansowany przez Fundację Solidarności 
Międzynarodowej) 

Środki zostały wykorzystane na opłacenie kosztów druku tygodnika „Biełarusy i 
rynok” w białoruskiej państwowej drukarni. Wydrukowano i rozpowszechniono 17 
numerów gazety, co dało czytelnikom dostęp do obiektywnej informacji o sytuacji 
ekonomicznej, społecznej oraz politycznej na samej Białorusi i w kontekście sytuacji 
na świecie. 

Księgowość Fundacji prowadziła comiesięczną dokumentację rachunkową projektu w 
stałym kontakcie z Partnerem. Lokal Fundacji udostępniano na potrzeby 
przeprowadzenia niezbędnych zebrań mających na celu omówienie planu dalszej 
działalności i strategii tygodnika. 
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 Wsparcie i rozwój inicjatyw lokalnych (projekt finansowany przez Fundację 
Solidarności Międzynarodowej) 

Jednym z głównych założeń projektu była popularyzacja wspólnych działań 
przedstawicieli lokalnych społeczności mających na celu polepszenie jakości życia 
mieszkańców i dotarcie z pozytywnymi przykładami zrealizowanych kampanii do jak 
największej liczby osób. PR manager wspierał partnerów lokalnych i doradzał im na 
bieżąco przy organizacji kampanii informacyjnych. Grafik odpowiadał w ramach 
projektu za łamanie i projekt graficzny materiałów informacyjnych. 
Kierowcy/dostawcy odpowiadali za dostarczenie materiałów informacyjncyh z 
drukarni i do regionów. Zatrudnienie dwóch kierowców wynikało ze względów 
bezpieczeństwa. Realizacja danego działania pozwoliła na bezpieczne 
przeprowadzenie projektu na Białorusi, stały monitoring działań w regionach i 
polepszenie jakości inf. materiałów i współpracy działaczy społecznych z zwykłymi 
mieszkańcami. W ramach projektu przeprowadzono 6 kampanii lokalnych. 

 Organizację licznych wydarzeń kulturalnych 

Istotną częścią działalności Fundacji w roku 2014 była promocja białoruskiej kultury i 
sztuki poprzez organizację koncertów, wystaw malarskich i fotograficznych oraz 
prezentacji książek.  

 

IV. Pozostałe informacje 

 

1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 

 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS. 

 
2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 

zródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze zródeł 
publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych 
świadczeń  realizowanych przez fundacje w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli  prowadzono działalność 
gospodarcza, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 
Fundacja uzyskała przychody z tytułu darowizn w kwocie 87968,00 zł. 
Fundacja otrzymała 448221,05 zł w ramach grantów zagranicznych i 250000,00 zł 
jako dotacje od organizacji pozarządowych.  
Fundacja uzyskała dotacje z The German Marshall Fund of United States, Nordic 
Council of Ministers i Fundacji Solidarności Międzynarodowej. 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
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3. Informacja o poniesionych kosztach: 
 
a) realizacja celów statutowych: 707335,32 zł 
b) koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 43116,78 zł 
c)  działalność  gospodarcza – fundacja  nie prowadziła działalności gospodarczej 
d)  pozostałe koszty – 575,16 zł 
 
 

4. Dane o: 
 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 
 

Fundacja zatrudniała trzy osoby na stanowiskach koordynatorów projektów.  
 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

 
Wypłacono  

 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom  
 
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom.  

 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 

 
Fundacja wypłaciła wynagrodzenia tytułem umów zlecenia oraz umów o dzieło  na 
łączną kwotę  67409,37 zł. 

 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych,  

 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 
Fundacja posiada rachunki bankowe; 
- w Banku Zachodnim BZWBK SA. Kwota  lokowana na rachunku bankowym na 
dzień 31-12-2014 wynosi 19926,90 zł i przeznaczona jest na projekty realizowane na 
w następnym roku; 
- w Millenium Bank. Kwota lokowana na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014 
wynosi 52035,28 zł i przeznaczona jest na projekty realizowane na w następnym 
roku. 
- w Banku Nordea 2226,39 zł 
- w Banku BGŻ 74547,63 zł 
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g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek: 

 
Fundacja nie nabyła obligacji. 
 
 
 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie: 

 
Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
 
 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 
 
Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
 

j) wartości aktywów i zobowiązań  fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 
Aktywa fundacji według bilansu wynoszą 192107,07 zł. Zobowiązania według bilansu 
wynoszą 2674,63 zł. 
 
 

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

 
Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 

6. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach 
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
 

Fundacja wpłaciła do urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego podatek 
PIT4 w kwocie 7435,00 zł 
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 
PIT-4R deklaracja podatku od wynagrodzeń 
Pit -11-informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 
CIT-8 rozliczenie roczne podatku dochodowego 

 
7. Informacja o kontrolach przeprowadzanych w fundacji w okresie 

sprawozdawczym. 
 
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli. 
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V. Spis załączników: 

 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu „Fundacji Białoruski Dom Informacyjny” 
dot. realizacji celów statutowych w roku 2013 z dnia 8.01.2014 r. (odpis) 

 Uchwała Rady „Fundacji Białoruski Dom Informacyjny” z dnia 10.01.2014 r. o 
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2013 (odpis) 

 Uchwała Rady „Fundacji Białoruski Dom Informacyjny” z dnia 26.06.2014 r. o 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013 (odpis) 

 Uchwała Rady „Fundacji Białoruski Dom Informacyjny” z dnia 10.01.2014 r. w 
sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Fundacji (odpis) 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego „Fundacji Białoruski Dom 
Informacyjny” za rok 2014 (kopia) 

 Rachunek wyników „Fundacji Białoruski Dom Informacyjny” na dzień 
31.12.2014 r. (kopia) 

 Bilans „Fundacji Białoruski Dom Informacyjny” na dzień 31.12.2014 r. (kopia) 

 Informacja dodatkowa „Fundacji Białoruski Dom Informacyjny” za rok 2014 
(kopia) 

 

 


