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Fundacja Strefa Solidarności 
 

Sprawozdanie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za rok 2018 

 

   

 Sprawozdanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji za rok 2018 

 

 
1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze 
Sadowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym 
REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według 
aktualnego wpisu w rejestrze sadowym i adres zamieszkania) oraz określenie 
celów statutowych fundacji: 
 
• nazwa: Fundacja Strefa Solidarności 
• siedziba: Warszawa 
• adres: 02-313 Warszawa, ulica Sękocińska 18 lok. 2 
• wpis w KRS: 02.06.2017 
• KRS: 0000685228 
• REGON: 367980623 
• Zarząd Fundacji: Prezes Adamski Mateusz Jan, Trakt Lubelski 354H, Warszawa 
• cele statutowe: 

1. Działalność na rzecz demokratyzacji rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, a także ochrona wolności i praw człowieka, w 
szczególności wolności słowa. 

2. Wspieranie rozwoju Biełsat TV – Pierwszej niezależnej telewizji na Białorusi. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych: 
 
Działalność Fundacji w 2018 roku skupiała się na realizacji następujących projektów: 
 
I. Promowanie wolności słowa poprzez eksponowanie roli Biełsatu w umacnianiu 
społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.     
Grantodawca: Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie (numer projektu: 
BY/KAP/17/77/Belsat). 
Okres obowiązywania projektu: 01.10.2017 - 01.06.2018. 
W 2017 roku zrealizowano w Warszawie seminarium pod tytułem "Rola telewizji 
Biełsat w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi" (9 grudnia 2017). 
Wydarzenie promowało rolę, jaką odgrywa wolność słowa i niezależne media we 
wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Podniesiono świadomość 
społeczną na temat roli, jaką Biełsat TV odgrywa na Białorusi poprzez dostarczanie 
białoruskiemu odbiorcy niezależnych, rzetelnych i nieocenzurowanych informacji, a 
także atrakcyjnego programowania kulturalnego i rozrywkowego. 
Przyznana dotacja: 15 000, 00 EUR. 
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Wydatkowana kwota w 2018 roku: 6 801,93 EUR. 
 
II. Realizacja filmu dokumentalnego „Stripper and the War”. 
Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED) 
Okres obowiązywania projektu: 29.09.2017 - 31.03.2018. 
 
Dzięki zrealizowanym działaniom udało się stworzyć wybitny film dokumentalny, 
ukazujący konflikt dwóch pokoleń. W dziele Andreja Kutsily przedstawione zostały 
dwie rzeczywistości, w których żyją główni bohaterowie, oraz sposoby, jakimi sobie z 
nimi radzą i ich dwubiegunowe poglądy. Dokument przedstawia współczesną Białoruś 
i warunki życia i rozwoju zawodowego dla młodych ludzi. Film jest ilustracją tego, jak 
ciężko wybrać alternatywny, „inny” niż narzucony przez system sposób życia we 
współczesnej Białorusi.  
Przyznana dotacja: 40 000,00 EUR. 
Wydatkowana kwota w 2018 roku: 151 609,00 PLN, projekt zakończony i rozliczony. 
 
III. Realizacja piętnastu odcinków programu kulinarnego „Nie będę tego jeść” na 
potrzeby emisji na antenie Belsat TV oraz w internetowych kanałach dystrybucji treści 
Telewizji Biełsat. 
Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED) 
Okres obowiązywania umowy grantowej: 01.07.2018 - 01.03.2019. 
Przyznana dotacja: 375 000,00 EUR, z czego w okresie sprawozdawczym 
wydatkowano 458 503,54 PLN. 
 
Od 2007 roku Biełsat TV oferuje widzom przede wszystkim informacje, publicystykę, 
kino dokumentalne i reportaż. Badania wskazują, że jedną z najbardziej pożądanych 
treści telewizyjnych na rynku białoruskim jest rozrywka. Kontynuacja wcześniejszego 
grantu na realizację trzech pilotażowych odcinków „Nie będę tego jeść” pozwoliła 
Biełsatowi osiągnąć wysokie wyniki oglądalności i umocnić wizerunek nadawcy 
oferującego atrakcyjne treści rozrywkowe stanowiące do pewnego stopnia alternatywę 
dla rosyjskich wysokobudżetowych produkcji telewizyjnych będących przeważnie 
narzędziem kremlowskiej propagandy. Co więcej, używanie języka rosyjskiego w 
programie pozwoliło dotrzeć do nowych odbiorców nie tylko w Białorusi, ale także w 
byłych krajach Związku Radzieckiego, przede wszystkim w Ukrainie, Rosji i 
Kazachstanie.  
 
IV. Realizacja dziesięciu pogłębionych śledztw dziennikarskich w ramach programu 
„Davajcie razbiracca” emitowanego na antenie Belsat TV oraz w internetowych 
kanałach dostępu do treści programowych Telewizji Biełsat. 
Grantodawca: Journalism Development Network (JDN) pod marką Organized Crime 
and Corruption Reporting Project (OCCRP).  
Okres obowiązywania umowy grantowej: 01.10.2018 - 31.03.2019. 
Przyznana dotacja: 65 885,00 USD, z czego w okresie sprawozdawczym 
wydatkowano 41 702,92 PLN. 
 
Dzięki grantowi redakcja magazynu śledczego „Davajcie razbiracca” przeprowadziła 
w Białorusi szereg dochodzeń dziennikarskich, m.in. prześwietlając państwowe 
przetargi, przyglądając się powiązaniom pomiędzy ludźmi władzy i biznesmenami, 
tropiąc nadużycia w służbie zdrowia i usługach komunalnych, oraz piętnując 
korupcyjne układy oplatające wiele innych sfer białoruskiej gospodarki. 
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V. Produkcja czterech programów telewizyjnych poświęconych roli NATO w 
światowym systemie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
geopolitycznej na obszarze postsowieckim. 
Grantodawca: Reuters Foundation Consultants Ltd 
Okres obowiązywania projektu: 01.11.2018 - 30.04.2019. 
Przyznana dotacja: 80 000,00 GBP. Dotacja była wydatkowana w całości w 2019 roku. 
 
Dzięki grantowi TV Biełsat zrealizowała w 2018 roku specjalne, dwuczęściowe 
wydanie magazynu międzynarodowego „Prasviet” poświęcone wyborom 
parlamentarnym w Armenii. W ramach grantu, w 2018 roku rozpoczęto także prace 
nad przygotowaniem specjalnego wydania „Prasvietu” na temat wyborów w Mołdowie 
oraz dwóch debat „Terytorium Prawdy” na temat roli i postrzegania NATO w Rosji i na 
całym obszarze postsowieckim w związku z 70. rocznicą zawarcia Paktu 
Północnoatlantyckiego i 20. rocznicą pierwszego rozszerzenia NATO na wschód. 
 
VI. Wsparcie potencjału Telewizji Biełsat w zakresie przeciwdziałania dezinformacji i 
poprzez działania na rzecz wzrostu widowni Biełsatu.  
Grantodawca: Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie. 
Okres obowiązywania projektu: 15.11.2018 - 31.12.2019. 
Przyznana dotacja: 49 950,00 EUR, z czego w okresie sprawozdawczym 
wydatkowano kwotę 6 681,36 EUR. 
 
Dzięki grantowi otrzymanemu przez Fundację od Ambasady Królestwa Niderlandów w 
Warszawie TV Biełsat poprzez szkolenia zespołu zwiększyła swoje możliwości w 
zakresie zwalczania rosyjskiej dezinformacji i propagandy. W ramach grantu w 2018 
roku rozpoczęto także prace nad przygotowaniem badań socjologicznych audytorium 
telewizyjnego i internetowego w Białorusi oraz nad przygotowaniem całościowej 
strategii komunikacji wizerunkowej Biełsatu. 
 
VII. Licencja na dystrybucję wybranych 17 programów BBC: seriale              
kryminalne, przegląd brytyjskiej literatury, filmy przyrodnicze i historyczne. 
Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED). 
Okres obowiązywania licencji: 22.08.2017 - 30.03.2019. 
Programy emitowane w ramach licencji wzbogaciły ofertę programową Biełsat TV. 
Emitowane serie historyczne pozwalają na umieszczenie Białorusi w nowych 
kontekstach – europejskim i globalnym. Jest to bardzo cenne z punktu widzenia misji 
Belsat TV. 
 
VIII. Kampania marketingowa rosyjskojęzycznego programu „Nie będę tego jeść”. 
Produkcja dwóch spotów, banerów i artykułów sponsorowanych. 
Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED). 
Okres obowiązywania projektu: 01.02.2018 - 16.03.2018. 
Przyznana dotacja: 24 950,00 EUR. 
Cała dotacja wydatkowana w okresie sprawozdawczym. 
 
IX. Promocja rosyjskojęzycznego contentu Belsat TV. 
 
Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED). 
Okres obowiązywania projektu: 21.12.2018 - 28.02.2019. 

DocuSign Envelope ID: BD1B7D7A-3A9E-4C23-9DEE-47E95C798005



4 

Przyznana dotacja: 226 250,00 EUR. 
Cała dotacja wydatkowana w 2019 roku. 
 
X. Licencja na dystrybucję wybranych 13 programów BBC: seriale              
kryminalne, przegląd brytyjskiej literatury, filmy przyrodnicze i historyczne. 
Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED). 
Okres obowiązywania licencji: 31.03.2018 - 31.03.2019. 
Programy emitowane w ramach licencji wzbogaciły ofertę programową Biełsat TV. 
Emitowane serie historyczne pozwalają na umieszczenie Białorusi w nowych 
kontekstach – europejskim i globalnym. Jest to bardzo cenne z punktu widzenia misji 
Biełsat TV. 
 
 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja  jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
 
W roku 2018 zarząd Fundacji nie podejmował decyzji na drodze uchwały. 
 
W okresie sprawozdawczym następujące uchwały podjęła Rada Fundacji Strefa 
Solidarności: 
Uchwała nr 1/2018 Rady Fundacji Strefa Solidarności z dnia 29.06.2018r. o 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (1.01-31.12.2017) i 
zatwierdzeniu zysku. 
Uchwała nr 2/2018 Rady Fundacji Strefa Solidarności z dnia 02.07.2018 r. wzywająca 
odwołany Zarząd Fundacji do złożenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018. 
Uchwała nr 3/2018 Rady Fundacji Strefa Solidarności z dnia 02.07.2018 r. o powołaniu 
prezesa zarządu Fundacji Strefa Solidarności. 
 
5. 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 gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 
 
Fundacja uzyskała przychody z tytułu: 
- darowizn od osób fizycznych w kwocie  4 813,00 zł płatność przelewem 
- grantów zagranicznych w kwocie 1 300 375,25 zł płatność przelewem 
 
- pozostałych przychodów (różnice kursowe) w kwocie 10 198,89 zł 
- odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych w 
kwocie 32 500,00 płatne przelewem . 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
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6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
 
a) realizację celów statutowych – 1 331 371,67 zł płatność przelewem 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp. – 8 435,16 zł płatność 

przelewem 
c) działalność  gospodarcza - fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 
d) pozostałe koszty – 63 929,25  zł (różnice kursowe) 
 
7. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 
Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę, nie zatrudniała osób na 
umowę o pracę w działalności gospodarczej 

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: 

Fundacja nie zatrudniała osób w działalności gospodarczej 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom organów statutowych 
Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom swoich organów statutowych. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 
 
Fundacja wypłaciła wynagrodzenia tytułem umów zlecenia oraz umów o dzieło  
na łączną kwotę 99 601,21 zł brutto. 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych,  
Fundacja nie udzielała pożyczek 

 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem 
banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce,”; 
 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2018 
- Alior Bank SA  Kwota   - 33 973,78 PLN 
- Alior Bank SA  Kwota   - 32 988,46 EURO 
Środki trwałe w gotówce 0,00 

 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek: 

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 
 

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

Fundacja nie nabyła nieruchomości 
 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 
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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  - 1075924,34 zł, natomiast 
zobowiązania według bilansu wynoszą  - 900 389,24 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: 
 
Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 
 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach 
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Fundacja składała deklaracje  podatkowe PIT-11, IFT-1R, CIT 8. Fundacja nie posiada 

ciążących na niej zaległości podatkowych 

10) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach 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) 
 
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 
 
11) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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. 
 
Fundacja nie przyjęła i nie dokonała transakcji  o wartości równej lub przekraczającej 
10 000 Euro 
 
12. Informacja o kontrolach przeprowadzanych w fundacji w okresie 
sprawozdawczym. 
 
Za rok 2018 został przeprowadzony audyt Fundacji przez APS Biuro Audytorsko-
Rachunkowe  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową z dnia 9 czerwca 
2019 r. Treść audytu stanowi załącznik do sprawozdania. 
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W załączeniu: 
1. Odpis uchwały Uchwała nr 1/2018 Rady Fundacji Strefa Solidarności z dnia 
29.06.2018 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji Strefa 
Solidarności za rok 2017. 
 
2. Odpis uchwały Uchwała nr 2/2018 Rady Fundacji Strefa Solidarności z dnia 
02.07.2018 r. wzywająca odwołany Zarząd Fundacji do złożenia sprawozdania 
merytorycznego za rok 2018. 
 
3. Odpis uchwały Uchwała nr 3/2018 Rady Fundacji Strefa Solidarności z dnia 
02.07.2018 r. o powołaniu Prezesa Zarządu Fundacji Strefa Solidarności. 
 
4. Audyt wykonany przez APS Biuro Audytorsko-Rachunkowe  Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Warszawa, 31.12.2019 
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