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Niniejsze sprawozdanie sporządzone jest w układzie określonym przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) 



 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer 
KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane 
dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w 
rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji,  

  Fundacja Tygodnika Powszechnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wiślnej 12 31-007 
Kraków, została powołana aktem notarialnym dnia 14 czerwca 2002 roku. Fundacja 
podjęła swoją działalność statutową z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieścia w Krajowym Rejestrze Sadowym, Rejestr Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej, pod nr KRS 0000125605, to jest z dniem 2 sierpnia 2002 roku. Fundacja 
posiada numer identyfikacyjny REGON: 356553358 oraz numer identyfikacji podatkowej 
NIP: 676-22-17-037.  

  Zarząd nad Fundacją w roku 2006 sprawowali powołani w roku 2005 przez Radę Fundacji: 
na kolejna kadencję Krzysztof Kozłowski – Prezes Zarządu, zam. w Krakowie ul. 
Sawickiego 22 i Aleksander Kardyś – Wiceprezes – zam. w Krakowie ul. Zyblikiewicza 
5/155a  

 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,  

W roku 2006 Fundacja Tygodnika Powszechnego realizowała swoją działalność statutową 
pożytku publicznego, w następujących formach:   

1. W ramach realizacji celu statutowego, jakim jest „Inspirowanie działalności i 
sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem spółki Tygodnik Powszechny Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie oraz spółek zależnych od spółki Tygodnik Powszechny Sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także fundacji i stowarzyszeń utworzonych przez lub 
w których bierze udział spółka Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie”  (par.9 pp. h Statutu) Fundacja, realizując działalność pożytku publicznego 
zgodnie z par 11. p. 1 pp. i) statutu pełniła nadzór właścicielski nad spółką z o.o. 
TYGODNIK POWSZECHNY – właścicielem tytułu i wydawcą „Tygodnika 
Powszechnego”. Rok 2007 był w tym względzie rokiem wyjątkowym, ponieważ 
zapadła w nim decyzja o przyjęciu do spółki inwestora. Po trwającym ponad rok 
postępowaniu prowadzonym w wykonaniu uchwały Rady Fundacji nr 2 z dnia 
25.01.2006, mającym na celu przygotowanie spółki do przystąpienia do niej oraz 
znalezienie kandydatów na inwestora, Zarząd Fundacji, wspierany przez Jacka 
Ślusarczyka, przedstawił Radzie Fundacji na posiedzeniu w dniu 25-26.04.1007 r. do 
wyboru 2 propozycje inwestorów: Fundacji Janusza Palikota i Grupy ITI wraz z 
analizą porównawczą obu ofert. Zgodnie z podjętym przez Radę Fundacji wyborem i 
udzieloną delegacją Fundacja zawarła w dniu 27.04.2007 umowę inwestycyjną z 
Grupą ITI a następnie dokonała wszelkich czynności faktycznych i prawnych które 
doprowadziły do  przeprowadzenia w dniu 1 czerwca 2007 roku Nadzwyczajnego 



Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęte zostały uchwały o utworzeniu 
nowych udziałów przeznaczonych do objęcia przez Grupę ITI, działającą poprzez 
spółkę ITI Impressario Holding z siedzibą w Amsterdamie, w taki sposób, że udziały te 
stanowią 49% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Na kolejnym 
posiedzeniu RF w dniu 7.06.2007 r. Zarząd Fundacji uzyskał delegację do obsadzenia 
funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki oraz do bieżącego wykonywania praw 
z udziałów w spółce TP zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole tego 
posiedzenia RF, co nastąpiło na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 
1.08.2007 r. Po inwestycji spółka dokonała licznych zmian i reorganizacji w redakcji 
„Tygodnika Powszechnego” oraz doprowadziła do wyczekiwanej od lat zmiany 
formatu pisma, co nastąpiło w dniu 5.12.2007 r. Wynik finansowy spółki na koniec 
roku 2007 wykazał wprawdzie stratę w wysokości 1.301.903,70 zł jednakże wielkość 
ta, jak i poziom płynności finansowej spółki bliskie były założeń uwzględnionych w 
biznes planie uzgodnionym z inwestorem w kwietniu 2007 roku. Więcej szczegółów 
na temat działania spółki TP zawiera sprawozdanie zarządu za rok obrachunkowy 
2007, znajdujące się posiadaniu Zarządu Fundacji, a także, wraz ze stosowną uchwałą 
ZZW w KRS. Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 
Nadzorczą i zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 
6.08.2008. Protokół z ZZW znajduje się w posiadaniu Zarządu Fundacji. Działalność, 
jaką jest nadzór właścicielski nad spółką z o.o. TYGODNIK POWSZECHNY – 
właścicielem tytułu i wydawcą „Tygodnika Powszechnego” kontynuowana jest w 
kolejnym roku obrachunkowym 2008. 

  Nakłady pieniężne na tę część działalności statutowej Fundacji zawierają się w 
wynagrodzeniu członków zarządu.  

2. W ramach realizacji celu statutowego, jaki, jest „Finansowe wspieranie działalności 
wydawniczej spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” (par.9 pp. 
i Statutu), jak również „Pogłębianie i promowanie kultury i nauki polskiej w Europie i 
na świecie” (j.w. pp. f); Wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz 
chrześcijańskich mediów w Polsce (j.w. pp.j), w powiązaniu z celami: „Pogłębianie i 
promowanie demokratycznego modelu życia społecznego opartego na 
chrześcijańskich wartościach (j.w. pp.a); Propagowanie modelu dialogu społecznego i 
rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego (j.w. pp. b); Propagowanie i 
pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych środków masowego 
przekazu; (j.w. pp. c) oraz Promowanie modelu integracji europejskiej opartego na 
judeochrześcijańskich wartościach kultury europejskiej  (j.w. pp. e),  Fundacja, 
realizując działalność pożytku publicznego zgodnie  z par 11. p. 1 pp. b) oraz g), jak 
również p. 3 pp. b), c) oraz e) statutu zawarła ze spółką „TP” umowę o wspólnym 
przedsięwzięciu wydawniczym dotyczącą w szczególności dodatków z serii Historia w 
Tygodniku, w ramach której występowała do różnych instytucji o przyznanie grantów 
i dotacji na cele wydawnicze TP. Wynikiem tych wystąpień Fundacja zawarła umowy 



i porozumienia::  
a. Z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM) na wydanie 

filmu dokumentalnego „Bartoszewski” na VCD jako bezpłatnego dodatku 
do „TP” w lutym 2007 r. – dotacja w kwocie 10.000 zł. 

b. Z ROPWiM na wydanie serii dodatków Historia w Tygodniku – dotacja w 
kwocie 106.000 zł. 

c. Z ROPWiM na wydanie filmu dokumentalnego „Katyń” na VCD jako 
bezpłatnego dodatku do „TP” we wrześniu 2007 r. – dotacja w kwocie 
20.000 zł. 

d. Ze Stowarzyszeniem GEGEN VERGESEN z Berlina na wydanie serii 
dodatków Historia w Tygodniku– dotacja w kwocie 26.300 EUR, z czego do 
końcka roku 2007 wpłynęło57.038,39 zł 

e. Z NBP na Ucho Igielne – dotacja w kwocie 14.600 zł. 
Łącznie wydatki Fundacji na powyższe projektu wydawnicze wyniosły 229.683,52 zł 
Ponadto, w ramach tej samej działalności wspierającej dla „Tygodnika Powszechnego” 
Fundacja: 

a. Prowadziła obsługę portalu internetowego www.tygodnik.onet.pl, w tym 
projektowanie jego funkcjonalności, bieżące uzupełnianie zawartości, 
obserwację i analizowanie statystyk ruchu oraz tworzenie koncepcji 
rozwojowych w porozumienie z hostującym portal serwisem www.onet.pl,  

b. prowadziła obsługę kanału płatnej dystrybucji dla pisma „Tygodnik 
Powszechny” poprzez serwis www.egazety.pl. od stycznia do grudnia 2007 
r.   
Nakłady na rozwój obecności „TP w internecie wyniosły 18.000 zł 

c. kontynuowała projekt „TP@CD dla bibliotek”, polegający na 
dofinansowywaniu zakupu kompletów cyfrowego reprintu roczników 
archiwalnych „TP” przez biblioteki publiczne i naukowe, które posiadają 
czytelnię multimediów do bezpłatnego użytku czytelników, a nie 
dysponują środkami budżetowymi w wystarczającej wysokości. W roku 
2007 na cel ten wydatkowano 5.000 zł ze środków pozyskanych w roku 
2006 (dopłaty do zakupu kompletów TP@CD przez biblioteki u wydawcy 
„TP”), a ponadto 2.504,20 na organizację spotkań z nabywcami roczników, 
ich promocję i informację o możliwości nabycia w ramach projektu. 
Spotkania te odbyły się na Uniwersytecie Łódzkim, we Wrocławiu i w 
Lubinie. 
Nakłady na ten projekt wyniosły łącznie 7.504,20 zł 

f. Zakupiła oraz przekazała do użytkowania redakcji „TP” 4 komputery 
przenośne wraz z oprogramowaniem użytkowym.  
Nakłady na ten projekt wyniosły łącznie 16.055,81 zł - w tym nakłady 
pieniężne 13.482,98 zł, amortyzacja środków trwałych nabytych wcześniej 
(kserokopiarka) 



g. Pozyskała wolontariuszy – młodzież gimnazjalną – do pracy na rzecz tego 
zakresu swojej działalności statutowej przy wysyłkach TP i organizacji 
widowni na imprezach współorganizowanych z „TP”.  

h. kontynuowała wspólny z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w 
Rzeszowie projekt digitalizacji archiwalnych roczników Tygodnika 
Powszechnego z lat 1945-2004 wraz z archiwum cenzury zatytułowany 
„TP@CD”. Do zbioru 1945-2005 dołączono rocznik 2006, wykonany z 
materiału elektronicznego powierzonego przez wydawcę „Tygodnka 
Powszechnego. Prace informatyczne wykonała WSIiZ w Rzeszowie 
nieodpłatnie, w ramach swojej statutowej działalności dydaktycznej. Płytę 
matkę do produkcji cyfrowego rocznika 2007 przekazano wydawcy „TP” do 
powielenia i dystrybucji. 

Łączna kwota nakładów pieniężnych na wyżej opisany zakres celów statutowych 
fundacji wyniosła w roku 2007  271.243,53 zł.   

3. W ramach i dla  realizacji celów statutowych wym. w par 9 statutu, prowadząc 
działalność statutową pożytku publicznego określoną w par. 11 p. 1 pp. c  statutu 
Fundacja przeprowadziła na łamach „Tygodnika Powszechnego” kampanię 
promocyjną pod hasłem „1% dla Fundacji Tygodnika Powszechnego”, składającą się z 
publikacji ogłoszeń z apelem do czytelników „TP” oraz insertu gotowego druku 
przekazu/wpłaty na konto Fundacji. W wyniku tej kampanii Fundacja zebrała 
darowizny odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2006 w 
łącznej kwocie 103.326,01 zł. Koszt kampanii (ogłoszenia i druk formularzy 
przelewów) wyniósł 10.308,30 zł.  

4. W ramach realizacji celów statutowych, jakimi są „Pogłębianie i promowanie 
czytelnictwa i edukacji, m.in. poprzez środki masowego przekazu, działalność 
wydawniczą i nowe technologie” (par.9 pp. d statutu) oraz „Dokumentowanie i 
archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego” (par.9 pp. 
g statutu), Fundacja, realizując, działalność pożytku publicznego zgodnie z par 11. p. 1 
pp. h) oraz j), jak również p. 2 pp. d) oraz f) statutu, Fundacja w roku 2007 nadal 
sprawowała opiekę nad Archowum Jerzego Turowicza, w którym:  

a. Sfinalizowany został projekt uporządkowania i opisania w bazie danych 
dostarczonej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie 
korespondencji przychodzącej do Jerzego Turowicza w latach 1925-1999. Zbiór 
ten, obejmujący fizycznie siedem szuflad z wiszącymi teczkami, stanowi bodajże 
jeden z najcenniejszych i najciekawszych elementów spuścizny po redaktorze 
naczelnym „Tygodnika Powszechnego”. Obejmuje on głównie listy ale też różne 
innego rodzaju dokumenty pochodzące od rodziny, przyjaciół, czytelników TP, 
a także duchowieństwa, instytucji i władz państwowych z Polski i zagranicy. 
Prace związane z tym wielkim zbiorem okazały się bardziej żmudne i 
pracochłonne niż w pierwszej chwili zakładano i zajęły one blisko 3 lata. 



Zdecydowała o tym przede wszystkim liczba dokumentów, czasami trudnych 
do rozszyfrowania ze względu na charakter pisma bądź język, ale też i robocze 
możliwości skromnej obsady osobowej Archiwum Jerzego Turowicza. 
Zorganizowana w zeszłym roku pomoc wolontariuszy, w tym studentów 
historii odbywających staż, pozwoliły na znaczące przyspieszenie prac nad tym 
zbiorem. 

b. W oparciu o zdigitalizowane roczniki archiwalne TP zrealizowano kilkaset 
zamówień osób, które zwracały się o udostępnienie wycinków z archiwalnych 
wydań TP, potrzebnych im do pracy naukowej.  

c. rozpoczęto także porządkowanie zbioru najistotniejszego z punktu widzenia  
naszej wiedzy o Jerzym Turowiczu a mianowicie wszelkich dokumentów przez 
niego sygnowanych bądź po prostu napisanych jego ręką. Jest to znów 
olbrzymia ilość materiału zachowanego zarówno w postaci rękopisów, 
maszynopisów jak i druków, w większości nieopisana i niedatowana a przede 
wszystkim wymieszana. W grupie tej znajdują się takie rodzaje dokumentów jak 
artykuły, konspekty przemówień, luźne notatki, projekty listów, dokumenty 
administracyjne itp. Przy pomocy wcześniej zrobionej bibliografii i roczników 
TP w wersji elektronicznej udało się do tej pory w większości zidentyfikować i 
datować oryginały artykułów Jerzego Turowicza, które ukazały się w 
„Tygodniku Powszechnym”, ale także w polskiej i zagranicznej prasie 
przedwojennej i powojennej. Przy tej okazji wyłowiono artykuły, które albo 
zostały w całości zdjęte przez cenzurę albo ukazały się w wersji okrojonej. W tej 
pracy dużą pomocą służą również kalendarze, w których Jerzy Turowicz  przez 
lata odnotowywał swoje codzienne zajęcia. Niewątpliwie największy problem 
stanowić będą luźne notatki na różne tamaty, które w omawianym zbiorze 
zajmują pod względem liczbowym jedno z pierwszych miejsc, a które 
jednocześnie są bardzo trudne do opisania.  

d. Równolegle z porządkowaniem dokumentów Jerzego Turowicza rozpoczęto 
archiwizowanie w wersji cyfrowej kilku tysięcy fotografii, które w większości 
zostały zgromadzone przez redaktora naczelnego TP w czasie jego pracy 
zawodowej. W tym przypadku praca polega na skanowaniu zdjęć w 
rozdzielczości pozwalającej na późniejszą ich reprodukcję w druku i stworzenie 
możliwie szczegółowego opisu ułatwiającego szybkie odnalezienie tego czego 
szukamy. Chociaż spora część zdjęć jest opisana pod kątem tego co 
przedstawiają i wiadomo kto jest ich autorem to podobnie jak w przypadku 
innych dokumentów jest grupa całkowicie pozbawiona opisu i stąd trudna do 
identyfikacji i późniejszego wykorzystania. 

e. Archiwum Jerzego Turowicza nadal  budzi zainteresowanie wśród badaczy i 
osób poszukujących informacji związanych z tą tematyką. I tak ze zbiorów 
archiwum korzystali:  
- pan Andrzej Łużyński z Zielonej Góry, który zbierał materiały do pracy pt. 



„Tygodnik Powszechny w stanie wojennym”;  
- pani Agnieszka Traczewska ze Studia Filmowego „Largo” na potrzeby filmu 

o Pawle Jasienicy korzystała z wnętrz i zbiorów Archiwum;  
- pani Ewa Beynar-Czeczott, poszukiwała materiałów dotyczących jej ojca, 

Pawła Jasienicy;  
- pani Anna Szyba, studentka kulturoznawstwa z Warszawy przeglądała 

korespondencję od czytelników TP po publikacji w 1987 roku artykułu Jana 
Błońskiego pt. „Biedni Polacy patrzą na getto”;  

- pan Mariusz Kubik, asystent prof. Władysława Bartoszewskiego poszukiwał 
zdjęć mogących posłużyć za ilustracje do książki o prof. Bartoszewskim;  

- ks. dr Robert R. Kufel, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze 
kontaktował się w sprawie zdjęć ks. Andrzeja Bardeckiego.  

- Poza tym archiwum odwiedziła w listopadzie grupa studentów 
dziennikarstwa z Krakowa przyprowadzona przez panią dr Annę Musialik-
Chmiel, dziennikarkę PR „Katowice”. Korzystając z okazji pani Musialik-
Chmiel przeprowadziła wywiad z red. Tomaszem Fiałkowskim z „TP”, i 
kustoszem AJT Michałem Smoczyńskim na temat Jerzego Turowicza i jego 
archiwum. Materiał ten został wyemitowany na początku grudnia br. z 
okazji 95 rocznicy urodzin twórcy TP. 

f. prowadziła nadal „cyfrowe archiwum „Tygodnika Powszechnego”, w ramach 
którego na prośbę czytelników tworzone są na postawie cyfrowej kopii 
roczników archiwalnych „TP” „cyfrowe wycinki” (fragmenty skanów stron 
„Tygodnika” zawierające zamówione teksty w postaci pliku PDF lub JPG), które 
następnie wysyłane są poczta elektroniczną wprost do osób, które zwróciły się 
do nas nie mogąc dotrzeć do „Tygodnikowych” archiwaliów potrzebnych im w 
pracy naukowej. Nakłady pieniężne na ten cel nie wystąpiły, praca przy 
wykonywaniu wycinków wykonywana jest przez pracowników Fundacji w 
ramach ich pracy, a także przez wolontariuszy: młodzież gimnazjalną 
zainteresowaną wolontariatem i posiadającą stosowne umiejętności 
informatyczne 

g. prowadziła bieżące opracowanie i archiwizację korespondencji i twórczości 
Redaktora Naczelnego „Tygodnika Powszechnego” ks. Adama Bonieckiego, 
zatrudniając w tym celu archiwistę przeszkolonego w Archiwum Jerzego 
Turowicza.  

Łączna kwota nakładów część „archiwistyczną” działalności Fundacji wyniosła  
77 197,83 zł  

 
5. W ramach realizacji celów statutowych, jakimi są „Pogłębianie i promowanie kultury i 

nauki polskiej w Europie i na świecie” (par.9 pp. f statutu) realizując działalność 
pożytku publicznego zgodnie z par 11. p. 1 pp. a), jak również p. 2 pp. a) statutu, 
Fundacja uczestniczyła w organizacji festiwalu muzyki Astora Piazzolli 



zatytułowanego Dni Tanga. Fundacja Tygodnika Powszechnego oprócz podstawowych 
form realizacji swoich celów statutowych, jakimi są nadzór właścicielski nad spółką 
„Tygodnik Powszechny” oraz opieka nad Archiwum Jerzego Turowicza, od swojego 
powstania uczestniczy w życiu kulturalnym Krakowa inspirując i organizując 
wydarzenia artystyczne, które przynoszą wiele niezapomnianych wrażeń 
mieszkańcom naszego miasta, przy tej okazji promując swoje cele statutowe i 
zdobywając środki na ich realizację. Należy tu wspomnieć choćby niezwykły recital 
mistrzowski Kevina Kennera (amerykańskiego wirtuoza fortepianu, laureata m.in. 
Konkursu im. Fryderyka Chopina w roku 1990), który odbył się w roku 2003 w 
Filharmonii Krakowskiej, w I rocznicę powołania Fundacji, czy późniejszy 
inspirowany przez nas projekt „Piazzoforte”, w którym Kennerowi towarzyszyli 
krakowscy muzycy. Projekt ten zaowocował trwałą współpracą tego artysty – coraz 
bardziej już kojarzonego z Krakowem, wybranym przez niego jako „drugi dom” – ze 
znanym krakowskim muzykiem, animatorem i promotorem tanga, twórcą projektów 
„Revirado” i „Tango Bridge”, kontrabasistą Grzegorzem Frankowskim. Piazzoforte –
znane także z nagrań płytowych (Laureat „Fryderyka” w roku 2007) i występów w 
kraju i zagranicą – pozostaje wciąż w bliskich relacjach z Fundacją Tygodnika 
Powszechnego i koncertuje przy okazji ważnych dla nas wydarzeń, jak choćby Gala 
Medalu św. Jerzego w roku 2006, który otrzymali Anna Dymna i Leszek Kołakowski. 
Kontynuując te tradycje Fundacja zorganizowała trzydniowe święto tanga i Astora 
Piazzolli, zbierając w różnych miejscach wszystkich, którym muzyka ta jest bliska, 
grając ją w różnych stylach i składach, słuchając jej wielkich nagrań, prezentując 
filmy, bliską tangu poezję, malarstwo i fotografię a także tańcząc tango i ucząc tego 
niezwykłego tańca, który nie pozwala na obojętność. Do włączenia się w projekt, 
nazwany „DNI TANGA”, za którego stronę artystyczną odpowiadał wspomniany już 
Grzegorz Frankowski, zaproszono, liczne instytucje, wśród których wymienić można 
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Akademię Muzyczną, Dom Plastyków,  Galeria BWA, 
Teatr Słowackiego, a także znane z umiłowania sztuk: Alchemia, Cherubino, Loch 
Camelot, PiecArt i Hotele: Europejski, Pod Różą i Pollera, jak również wiele osób 
prywatnych, dla których tango i Piazzolla to pasja i inspiracja. Projekt dofinansowany 
był ze środków Gminy Miasta Krakowa, kwotą 20.000 zł. Specyfika projektu „DNI 
TANGA” polegała na spontanicznym włączeniu się wielu osób i organizacji w jego 
realizację, w sposób, który pozwalał ograniczyć koszty całego przedsięwzięcia po 
stronie głównego organizatora (Fundacji Tygodnika Powszechnego) do honorariów 
dla części wykonawców oraz kosztów podstawowej promocji wizualnej. Wszelkie 
koszty sal koncertowych, wystawienniczych, lokali, nagłośnienia, oświetlenia itp. 
pokrywali ich właściciele, w zamian za udział w projekcie i nieodpłatny dla nich 
występ artystów oraz wpływy z opłat za wstęp.   
Łączna kwota nakładów na ten projekt wyniosła 28.752,80 zł. 

 
6. W ramach wstępnie zaplanowanego na rok 2007 projektu „cotynato” zrealizowano 



wstępne opracowanie koncepcji debaty publicznej pozbawionej agresji, zarejestrowano 
domenę internetową www.cotynato.pl i przeprowadzono wstępne rozpoznanie 
zainteresowania mediów przystąpieniem do operacjonalizacji projektu. Fundacja była 
także współorganizatorem debaty o poświęconej najważniejszym moralnym i 
kulturowym problemom współczesnej teorii i praktyki demokracji książce pt. 
„Demokracja, przygodność, relatywizm”, autorstwa prof. Janusza Majcherka, 
publicysty, filozofa i socjologa kultury, stałego współpracownika „Tygodnika 
Powszechnego”, laureata nagrody Grand Press w 1999 r. i Nagrody Kisiela w 2003 r. 
Wobec braku właściwych partnerów medialnych oraz niedostatecznego 
zainteresowania ze strony podmiotów mogących być partnerami wykonawczymi w 
tym projekcie (Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska), a także wobec 
pilności i konieczności zaangażowania sił i środków Fundacji w realizację innych 
zadań i projektów, w tym przede wszystkim opisanego w p.1 odłożono realizację 
projektu „cotynato” na lata następne. Łączna kwota nakładów ten projekt w roku 2007 
wyniosła 615,54 zł  

 
Łączna kwota nakładów na cele statutowe stanowiące działalność odpłatna i nieodpłatną 
pożytku publicznego, wyniosła 388.118,00 zł (z kosztami administracji 493.691,66 zł). 
Szczegółowe zestawienie wydatków wg prowadzonych projektów przedstawia poniższy 
wykres:  

 
 
 

Struktura kosztów FTP 2008 - wg projektów

Cotynato; 615,54 zł; 0%

Dni Tanga; 28 752,80 zł; 6%

Administracja; 
105 573,66 zł; 21%

Tygodnik sprzęt; 
16 055,81 zł; 3%

Tygodnik www; 
18 000,00 zł; 4%

Archiwum Jerzego 
Turowicza; 

61 399,21 zł; 12%

Tygodnik proj.wyd; 
229 683,52 zł; 47%

Inne - dokumnetaliści; 
15 798,62 zł; 3%

Promocja 1%; 
10 308,30 zł; 2%

Tygodnik na CD; 
7 504,20 zł; 2%

 
 
 
3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  



Fundacja Tygodnika Powszechnego, zgodnie ze statutem „… może prowadzić 
działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych w zakresie:   
a) działalność poligraficzna PKD 22.2.,  
b) reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 22.3.,  
c) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,  
d) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,  
e) reklama PKD 74.40.Z,  
f) działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z,  
g) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych PKD 52.47,   
h) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzonych w sklepach PKD 52.50.Z,  
i) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej PKD 52.61.Z.   

 

4)    odpisy uchwał zarządu fundacji – zob. załącznik.       

5)  informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w 
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł,   

  Łączna wysokość przychodów Fundacji Tygodnika Powszechnego roku 2007 wyniosła 
446.636,88 zł (w roku poprzednim 188 294,59 zł) w tym Statutowe: 438.487,80 zł, z 
odpłatnej działalności statutowej 2.149,08, z działalności gospodarczej: 6.000,00 zł 

  Koszty uzyskania wyżej wykazanych przychodów z odpłatnej i nieodpłatnej 
działalności statutowej wyniosły 388 118,00 zł (w roku poprzednim 214 401,26 zł. 
Wynik na tej działalności wyniósł   532 714,22  zł. (uwzględniając odpis z zysku z lat 
ubiegłych w wysokości 586 524,58 zł) nie uwzględniając – 53 810,36 zł. 

   Koszty uzyskania wyżej wykazanych przychodów z działalności gospodarczej 
wyniosły 9 045,75 złzł. Wynik na tej działalności wyniósł – 3.045,75 zł (którą to stratę 
Zarząd zamierza pokryć zyskiem z lat następnych).  

Strukturę przychodów Fundacji Tygodnika Powszechnego pod względem ich źródeł 
przedstawia poniższy wykres: 
 



Struktura przychodów FTP 2008

Odpis 1% pdof; 
103 326,01 zł; 23%

Dar osoby prawnej zagr; 
57 038,39 zł; 13%

Dotacje publ; 
181 700,00 zł; 41%

Dar osoby prawnej kraj; 
92 622,40 zł; 21%

Dar osoby fizycznej; 
3 801,00 zł; 1%

Przychód z dział. stat. odp; 
2 149,08 zł; 0%

Przychód z dział. gosp.; 
6 000,00 zł; 1%

 
 6) informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych, administrację 

(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.). działalność gospodarczą, pozostałe koszty,  

 

  

Dział. 
statutowa 
nieodpł. 

Dział. 
statutowa odpł.

Koszty 
administracyjne 

Dział. 
Gospodarcza 

Amortyzacja  14 470,60 zł   2 061,80 zł   
Zużycie mat i energii   1 808,36 zł   186,68 zł   
Usługi obce   12 866,90 zł   3 850,00 zł   
Czynsze 31 622,40 zł   550,00 zł   
Reprezentacja i reklama   9 557,43 zł       
Podatki i opłaty   6 433,85 zł   2 141,07 zł   
Wynagrodzenia   74 151,85 zł   94 620,06 zł 7 500,00 zł
ZUS   836,77 zł   2 164,05 zł 1 545,75 zł
Podróże służbowe   1 952,47 zł 635,50 zł     
Pozostałe koszty   233 781,87 zł       
 387 482,50 zł 635,50 zł 105 573,66 zł 9 045,75 zł

 

 7) dane o:  

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

Fundacja zatrudniała w roku 2007 łącznie 2 osoby w wymiarze pełnoetatowym:  

1.Dyrektor Zarządzający Działalnością Gospodarczą (styczeń-maj 2007),  
2.Dyrektor Zarządzający (czerwiec - grudzień 2007) -  
3.Asystentka – dokumentalistka (zob. opis stanowiska w p.2 pp 4.lit.g)  

 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 



wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń,  

Łączna kwota roczna wynagrodzeń wypłaconych przez fundację  
wyniosła w roku 2007: 148 271,91 zł w tym premie i nagrody w kwocie 
10.720,06 zł 

 
c) wysokości 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,  

  Łączna kwota roczna wynagrodzeń członków zarządu i innych organów 
fundacji wyniosła w roku 2007:  73 720,06 zł, w tym premie i nagrody w 
kwocie 10.720,06 zł 

  Łączna kwota roczna wynagrodzenia osoby kierującej na bieżąco działalnością 
statutową wyniosła w roku 2007: 10 500,00 zł z tytułu umowy o pracę. 

Łączna kwota roczna wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej wyniosła w roku 2007: 7 500,00 zł z tytułu umów o 
pracę 

 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 

  Łączna, kwota roczna wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło wyniosła w 
roku 2007: 84 551,85zł 

 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,  

Pożyczki w roku 2007 nie wystąpiły.  

 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,  

Bank BPH S.A. –   18 995,77 zł  
Deutsche Bank  PBC  S.A. –     1 905,40 zł 

 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,  

1184 udziały w Tygodniku Powszechnym Sp. z o.o. , o wartości 592.000,00, co 
stanowi 49% w kapitale spółki, nabyte w roku 2002 r. 



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

Nabycie nieruchomości w roku 2007 nie miało miejsca.  

 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,  

Na zakup środków trwałych Fundacja wydatkowała w roku 2007 kwotę  
13 482,98 zł. (zakupiono 4 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem 
które przekazano do użytkowania w redakcji „Tygodnika Powszechnego”) 

 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,  

Aktywa Trwałe:    600.518,73 zł  
Aktywa Obrotowe  22.609,44 zł, w tym należności 688,00 zł   
Zobowiązania:         88.459,70 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 uzyskała łącznie z powyższego tytułu kwotę 181.700,00 zł, w tym: 

-  dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu DNI TANGA od Urzędu Miasta 
Krakowa w kwocie 20.000 zł  

- dofinansowanie od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM) na 
wydanie filmu dokumentalnego „Bartoszewski” na VCD jako bezpłatnego 
dodatku do „TP” w lutym 2007 r w kwocie 10.000 zł. 

- dofinansowanie z ROPWiM na wydanie serii dodatków Historia w Tygodniku 
w kwocie 106.000 zł 

- dofinansowanie z ROPWiM na wydanie filmu dokumentalnego „Las Katyński” 
na DVD jako bezpłatnego dodatku do „TP” we wrześniu 2007 r. w kwocie 
20.000 zł 

- dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na wydanie dodatku 
„Tygodnika Powszechnego” Ucho Igielne w kwocie 16.100,00 zł 

- dofinansowanie z Kancelarii Senatu RP dla. projektu Semper Fideles w kwocie 
9.600 zł (dotyczy projektu zrealizowanego i opisanego w sprawozdaniu za rok 
2006, środki wysłane przez nadawcę w grudniu 2006 wpłynęły na rachunek 
Fundacji w styczniu 2007) 



 
9) informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.   
 

Deklaracje miesięczne: VAT-7  Deklaracje roczne: CIT-8, CIT-D, PIT-11/8B  Fundacja na 
bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe. Na dzień 31.12.2007 zaległości z tytułu 
zobowiązań podatkowych nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym nie była 
przeprowadzona w fundacji kontrola.  

 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Krzysztof Kozłowski 

Prezes Zarządu 
 
 
 

………………………………………………… 
Aleksander Kardyś 

Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 
 

 
 
Kraków, dnia 30 marca 2008 roku 


