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Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2016 

Fundacja Kapitał Młodych 

 

1.1 Fundacja Kapitał Młodych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nawigatorów 5/2, 04-628 Warszawa 

została ustanowiona przez fundatorów: Jerzego Jareckiego oraz Marka Lubańskiego w Warszawie 

na podstawie aktu notarialnego z dnia 23 września 2013 roku (rep. A nr 671/2013) przed 

notariuszem Anną Hackiewicz w Warszawie.  

Fundacja wpisana została do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 roku (sygn. akt WA.XIV NS-

REJ.KRS/036478/13/316) pod numerem KRS: 0000485533. Obecnie podlega ona XIII Wydziałowi 

Gospodarczemu Krajowego Rejestru Sądowego ze względu na zmianę siedziby. 

1.2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 

1991, nr 46, poz. 203) oraz w oparciu o statut Fundacji Kapitał Młodych.  

Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 146973749 nadany jej przez Urząd Statystyczny w 

Warszawie w dniu 25 listopada 2013 roku oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 5322047062 

nadany jej przez Urząd Skarbowy w Otwocku w dniu 25 listopada 2013 roku. 

1.3 W skład Zarządu Fundacji wchodzą (stan na 31 grudnia 2016 r.): 

• Maksymilian Lubański (Prezes Zarządu) 

• Wojciech Broniatowski  (Sekretarz Zarządu) 

1.4 W skład Rady Fundacji wchodzą (stan na 31 grudnia 2016 r.): 

• Marek Lubański (Przewodniczący Rady) 

• Kazimierz Janik 

• Grzegorz Orłowski 

1.5 Głównym celem statutowymi Fundacji Kapitał Młodych jest wspieranie młodzieży w 

wychowaniu i wszechstronnym rozwoju na rzecz budowy narodu polskiego, rozwijania polskiej 

kultury, zaangażowania społecznego, nauki, sportu i obywatelskiej odpowiedzialności oraz promocji 

współpracy międzynarodowej między młodzieżą, a także wyrównywania szans młodzieży 

niepełnosprawnej. 

1.6 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

• finansowanie badań naukowych, 

• organizację szkoleń, seminariów, wykładów oraz spotkań, 
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• organizację zawodów i przedsięwzięć o charakterze sportowym, 

• pobudzanie młodzieży do aktywności społecznej, 

• pobudzanie młodzieży do aktywności przedsiębiorczej i naukę przedsiębiorczości, 

• prowadzenie przedsięwzięć promujących wiedzę historyczną wśród młodzieży, 

• wspieranie wartościowych inicjatyw młodzieżowych, 

• propagowanie wiedzy oraz organizacja szkoleń i wyjazdów służących promocji bezpieczeństwa 

narodowego, wychowania kulturalnego i fizycznego młodzieży, 

• promocję zdrowia i zdrowego trybu życia, 

• wspieranie i finansowanie instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, 

wychowawczą, religijną, dofinansowanie programów szkoleniowych i badawczych, 

• współpracę i wsparcie instytucji, organizacji, które statutowo realizują i świadczą pomoc osobom 

poszkodowanym i wymagającym wsparcia społecznego, 

• wspieranie działalności placówek naukowych, organizowanie i finansowanie konferencji, 

seminariów, ustanowienie stypendiów i nagród, zakup pomocy naukowych, szkolnych, współpracy 

z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz osobami fizycznymi realizującymi cele 

zbliżone do celów Fundacji, 

• organizowanie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym 

• wspieranie osób fizycznych i organizacji proekologicznych, 

• opiekę nad miejscami kultu religijnego, wspieranie i współfinansowanie organizacji religijnych, 

• opiekę nad  miejscami pamięci narodowej,  

• działania na rzecz młodzieży niepełnosprawnej i ich rehabilitacji. 

 

2.1 W 2016 roku Fundacja Kapitał Młodych realizowała cele statutowe w ramach poniżej opisanych 

projektów.  

2.2 Projekt wydania płyty kołysankowej Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II 

Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego pod koniec 2015 r. W pierwszym kwartale 2016 r. 

zakończono produkcję płyt oraz dostarczono je osobom, które wsparły produkcję 

crowdfundingowo. (W październiku 2015 r. uruchomiono akcję crowdfundingową, w ramach 

której pozyskano środki pieniężne na wydanie płyty CD – 21 903,00 zł. Do tej kwoty udało się 

pozyskać wsparcie sponsorów na kwotę dodatkowych 10 tys. zł. Z takim budżetem wydano 3000 

płyt CD i dostarczono dodatkowe nagrody zakupione przez crowdfunding. Nadwyżkę pieniężną 

przekazano w marcu 2016 r. w całości jako darowiznę do dyspozycji Chóru CMJP2 (kwota 9 020,78 

zł). Fundacja nie osiągnęła żadnego dochodu z tytułu niniejszego projektu. Na projekt przeznaczono  

co najmniej 8 327,43 zł. 
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2.3 Wsparcie turnieju halowego dla młodzieży 

W wyniku nawiązanej współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Sportowym Rzeczypospolitej 

Polskiej zorganizowani kolejną edycję turnieju helowego dla młodzieży z Polski, Ukrainy, Litwy i 

Białorusi. W dniach 1-6 lutego 2016 roku odbył się XXV Międzynarodowy Turniej Halowy w Piłce 

Nożnej. Fundacja postanowiła wesprzeć Turniej finansowo, aby umożliwić młodzieży lepsze 

warunki współzawodnictwa. Na projekt ten przeznaczono 2.259,33 zł.  

 

2.4 Akcja promocyjna Radia Warszawa 

W ramach współpracy z katolicką rozgłośnią diecezji Warszawsko-Praskiej - Radiem Warszawa 

Fundacja zorganizowała akcję promocyjną opartą o młodych ludzi. Akcja miała na celu zwiększenie 

rozpoznawalności rozgłośni i zachęcenie ludzi do słuchania Radia Warszawa oraz nawiązanie 

kontaktów z grupą młodzieży. Zasięgiem akcja objęła 11 parafii diecezji Warszawsko-praskiej, które 

odwiedziło w sumie 20 młodych ludzi.  Zarząd Fundacji przygotował podczas przygotowań także 

krótkie szkolenie dla uczestników akcji promocyjnej oraz przedstawił realia działania mediów takich 

jak Radio Warszawa. Uczestnicy mogli przyjrzeć się pracy dziennikarzy i prezenterów radiowych.  

Uczestnicy otrzymali symboliczne wynagrodzenie. Dzięki tej akcji udało się zawiązać kolejne 

kontakty z młodzieżą. Na projekt przeznaczono ok. 2.440,00 zł. 

2.5 Projekt Bank Słuchaczy Radia Warszawa (działalność gospodarcza) 

W 2016 r. kontynuowano współpracę z Radiem Warszawa w ramach obsługi projektu Bank 

Słuchaczy Radia Warszawa. Jest to projekt polegający na pozyskiwaniu funduszy na rozgłośnię, 

nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych relacji z grupą stałych słuchaczy skupionych w Banku 

Słuchaczy Radia Warszawa 106,2FM. Zaznaczono, iż obsługę Banku Słuchaczy Fundacja Kapitał 

Młodych będzie prowadzić przy zaangażowaniu młodych osób, które otrzymają szanse zdobywania 

doświadczenia w różnych obszarach działalności związanych z pozyskiwaniem funduszy, promocją 

czy PR. W ramach tego projektu zorganizowano kilka spotkań dyskusyjnych i wydarzeń 

outdoorowych dla ponad 1 000 uczestników zarówno wśród młodych jak i starszych osób. W 

ramach tej działalności gospodarczej Fundacja pozyskała środki na działalność statutową w 

wysokości 47.444,65  zł. 

2.6 Zakup wyprawek szkolnych dla młodzieży 

Fundacja zakupiła w sierpniu 2016 r. zestaw wyprawek szkolnych dla 20 dzieci z warszawskich szkół 

podstawowych. Dary zostały przekazane komisji charytatywnej Caritas, która rozprowadziła je po 

najbardziej potrzebujących rodzinach w Warszawie-Aninie. Na zakup przeznaczono kwotę 550,96 

zł.  
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2.7 Akcja charytatywna „Fala dobroci 106,2 FM” 

„Fala dobroci” to akcja charytatywna zorganizowana przez Radio Warszawa we współpracy z 

Fundacją 3 grudnia 2016 r. Jej celem było włączenie się w działania na rzecz innej organizacji 

dobroczynnej. Przy okazji świąt Narodzenia Pańskiego zorganizowano zbiórkę nowych ubrań, 

kosmetyków, środków czystości i żywości długoterminowej dla Polaków mieszkających na 

Białorusi. Było to włączenie się w ten sposób w działania Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy 

Polakom”. Zebrane kilkaset kilogramów darów przekazano Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy 

Polakom”, które następnie zostały dostarczone rodzinom polskim na Białorusi.  

2.8 Dofinansowanie kolonii dla młodzieży „U źródeł Polski” 

Fundacja dofinansowała kolonie parafialne dla młodzieży „U źródeł Polski” organizowane przez ks. 

Zbigniewa Sapiejewskiego – wikariusza parafii w Sulejówku. Jak sprawozdaje organizator: W ciągu 

10 dni mogliśmy nasycić się słońcem, ale i  nieco odpocząć od niego przy asystencji życzliwego nam 

zachmurzenia. Każdego dnia na dzieci czekała masa atrakcji. Ośrodek dawał możliwości zabawy na 

powietrzu na rozległym placu zabaw i boiskach. Park dinozaurów w Rogowie dopełnił tego, czego 

mogło zabraknąć w ośrodku. Zwykle jednak nie grzaliśmy długo miejsca w samym Biskupinie. 

Odwiedziliśmy m.in. starówkę toruńską i nowo wybudowane sanktuarium Najświętszej Maryi 

Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji przy WSKSiM w Toruniu (byliśmy pierwszą zorganizowaną 

grupą pielgrzymów w wieku szkolnym! Księgi Pamiątkowe zapamiętają dobrze nasz Sulejówek!). 

Do źródeł historycznych i religijnych naszej Ojczyzny sięgnęliśmy zwłaszcza podczas wizyty w  

Gnieźnie. Złożyliśmy hołd Naszej Matce w Licheniu w sam dzień odpustu. Pola Lednickie mogły 

oglądać sztandary naszych grup wychowawczych powiewające dumnie niczym chorągwie naszych 

prapradziadów w tym miejscu. Byliśmy w polskiej Wenecji, w Gąsawie. W Pobiedziskach, w parku 

miniatur uświadomiliśmy sobie jak wiele śladów – tych architektonicznych – zostawił na polskiej 

ziemi Chrystusowy chrzest. Park Archeologiczny w Biskupinie odwiedziliśmy więcej niż jeden raz 

– dzieci miały okazję wziąć udział w grze terenowej przygotowanej przez organizatorów kolonii. 

Dzieci otrzymały od organizatorów pamiątki. Godną uwagi jest zwłaszcza pozycja wydana przez 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Owo muzeum zresztą- jak zgodnie orzekli 

koloniści- zaprezentowało bardzo interesujące zajęcia dla  młodych Polaków żądnych wiedzy . 

Kolonie były fabularyzowane. Codziennie na apelach porannych i wieczornych omawialiśmy jakiś 

temat dnia. Hartowaliśmy się w praktyce uczynków miłosierdzia (jest to bowiem Rok Miłosierdzia), 

tak, aby na naszych sercach odbił się wyraźnie i w widomy dla świata sposób stygmat Świętego 

Chrztu. Krótka katecheza miała swoje przedłużenie w przygodzie, którą udało się przeżyć przy 

aktorskim współudziale starszych kolonistów. Na apele i pogodne wieczory pełne śmiechu i zabaw 

zbieraliśmy się w drewnianym grodzie, który symbolizował nasze dusze. Na zewnątrz czyhały 

niebezpieczeństwa i pokusy, bowiem „szatan jak lew ryczący krążył szukając kogo by pożreć”. My 
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jednak „mocni w wierze przeciwstawiliśmy się jemu” (por. 1P5,8-9). Dzień za dniem prowadziliśmy 

nasze duchowe zmaganie pod sztandarem krzyża i pod czułym wejrzeniem naszej Matki Maryi. 

Ostatniego wieczoru rozegrała się wielka bitwa o najwyższą stawkę. Bitwę i zwycięstwo 

Chrystusowego, Katolickiego Kościoła można obejrzeć na załączonych zdjęciach. Codzienna Msza 

Święta, dar wspólnoty, zabawa i nauka, katecheza i przygoda, przyjaciele wśród rówieśników i 

bardzo doświadczona, oddana kadra, a nade wszystko poddanie całego tego przedsięwzięcia Maryi 

– to wszystko musiało sprawić, że kolonie „u Źródeł Polski” zostawią trwały ślad wśród najmilszych 

wspomnień uczestników. Fundacja dofinansowała kolonie kwotą 5.000,00 zł.  

Opis działalności statutowej w 2016 roku 

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność opisaną w ww. projektach angażując 

w ich przebieg osoby młode celem nabycia przez nie doświadczenia i wiedzy. Fundacja zatrudniła 

także 20 młodych osób na umowie zlecenie, zatrudniono na podstawie umowy o pracę na 3 

miesiące jedną młodą osobę. Z tytułu darowizn na cele statutowe otrzymano 349.655,93 zł. 

2.9 Od dnia 01 stycznia 2016 r. obsługę księgową Fundacji prowadzi firma Kancelaria Prawno-

Finansowa Aurocoins, z siedzibą w Warszawie. 

3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

3.1 W 2016 roku Fundacja Kapitał Młodych prowadziła działalność gospodarczą w ramach: 

3.1.1 Projektu Bank Słuchaczy Radia Warszawa podlegającą przedmiotowi działalności: 

• 66,19 Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych 

• 85,60 Z Działalność wspomagająca edukację 

• 70,21 Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

• 63,11 Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 

3.1.2 Projektu wydania płyty kołysankowej Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II podlegającą 

przedmiotowi działalności: 

• Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z) 

• Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 

• Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z); 
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• Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 

78.10.Z); 

• Działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z); 

• Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z); 

4 Zarząd Fundacji Kapitał Młodych w 2016 r. podjął następujące uchwały: 

4.1 (nr 1/16) z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie dofinansowania XXV Międzynarodowego Turnieju 

Halowego w Piłce Nożnej, 

4.2 (nr 2/16) z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Kapitał Młodych. 

5 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł. 

5.1 W 2016 roku nie uzyskano przychodów ze spadków, zapisów, nie otrzymano środków 

pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy. Przychody z 

darowizn na cele statutowe wyniosły 349.655,93 zł. 

5.2 Przychody z działalności gospodarczej  - 38.564,70 zł. 

5.3 Przychody z roku poprzedniego (wynik) – 52.334,98 zł. 

5.4 Koszty działalności statutowej – 31.755,60 zł. 

5.5 Koszty administracyjne  - 1.811,66 zł. 

5.6 Wynik finansowy na działalności gospodarczej (Fundacji) – wynik strata – 21.946,52 zł. 

5.7  Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł – 9,93%. 

6 Informacje o poniesionych kosztach na: 

6.1 realizację celów statutowych – 31.755, 60 zł. 

6.2 administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 1.811,66 zł. 

6.3 działalność gospodarczą – 13.084, zł 

7 Informacje o: 

7.1 Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: 

7.1.1 Umowy cywilnoprawne (administracyjne) – 20.000,00 zł 

7.1.2 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - (działalność statutowa) – 4.609,10 zł. 

7.2 Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 

7.2.1 Aktywa razem: 53.903,86 zł 

7.2.2 Zobowiązania razem: 3.183, 96 zł 

8 Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

8.1 Fundacja składa deklaracje VAT, PIT 4R, PIT 8AR 
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9 W okresie sprawozdawczym Fundacja Kapitał Młodych zatrudniała na umowie o pracę jednego 

pracownika. Fundacja nie dokonywała zakupu obligacji, nie objęła udziałów oraz nie nabyła akcji w 

spółkach prawa handlowego, jak również nie nabyła żadnych nieruchomości. Nie udzielono także 

żadnych pożyczek pieniężnych.  

10 Kwoty ulokowane na  rachunkach bankowych ze wskazaniem banku (stan na 31.12.2016) 

10.1 BZWBK – 15.954,95 zł 

10.2 ING - 31 118,79 zł   

11 Fundacja nie uzyskała przychodów z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych oraz nie 

ponosiła kosztów tych świadczeń.  

12 Fundacja nie wykonywała w okresie sprawozdawczym działalności zleconej przez podmioty 

państwowe i samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).  

13 Plany na 2017 rok 

W 2017 roku Fundacja Kapitał Młodych planuje kontynuować projekty oparte o kształtowanie 

światopoglądu młodych ludzi i skupiać się na inicjatywach angażujących młodzież w naukę 

przedsiębiorczości. Celem Fundacji jest także rozszerzenie skali działania i pozyskanie nowych osób 

prowadzących indywidualne projekty. Planuje się także rozwój wolontariatu w Fundacji 

ukierunkowanego na zdobywanie doświadczenia w obszarze zarządzania, zarządzania projektami, 

umiejętności komunikacyjnych i promocyjnych. Zaplanowano także kontynuację prowadzenia 

działalności gospodarczej w ramach projektu Bank Słuchaczy Radia Warszawa. Duży nacisk 

położony zostanie na aktywizację i kontakt z młodymi ludźmi kanałami internetowymi – w tym 

organizację konkursów, szkoleń i warsztatów oraz stworzenie komplementarnego programu 

nauczania przedsiębiorczości. Zarząd Fundacji pragnie spędzić więcej czasu na networkingu 

poszerzającym możliwości współpracy Fundacji z innymi organizacjami pozarządowymi. 

Warszawa, 17 grudnia 2017 r. 


