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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2020 

1. Nazwa fundacji: 

 

Siedziba i adres: 

 

Aktualny adres do korespondencji: 

 

Adres poczty elektronicznej1: 

Data wpisu w KRS: 

Numer KRS: 

Numer REGON: 

Dane dotyczące członków zarządu – 

imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

 

Określenie celów statutowych fundacji: 

…Fundacja CultureLab…………………………………………. 

 

… ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-516, Warszawa…………. 

 

…ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-516, Warszawa…………. 

 

…email: tuptuptup@culturelab.pl………………………………. 

…2016-03-02……………………………………………………. 

…0000605198……………………………………………………. 

…363879407………………………………………………………. 

…Monika Miłowska, Członkini Zarządu …………………………. 

…Maria Shmelova, Członkini Zarządu ...…………………………. 

………………………………………………………………………. 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz demokracji, w tym popieranie rozwoju otwartego 

społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, 

wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, 

posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i 

narodowej, respektującego prawa człowieka i m. in. prawa mniejszości. 

Fundacja w sposób szczególny w swej działalności uwzględnia 

dzieci.………………………………………………………………………. 

 

2. 

 

Zasady, formy i zakres działalności 

statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i szkoleniową, tworzenie 

filmów, aplikacji multimedialnych, organizowanie konferencji, spotkań, 

warsztatów, wymian międzynarodowych, rzecznictwo interesów grup 

marginalizowanych społecznie, w tym w szczególności mniejszości 

etnicznych, religijnych i narodowych, wspieranie wszelkiej działalności 

na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki, inicjowanie i 

upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej, wspieranie rozwoju 

intelektualnego i kulturalnego dzieci, współpracę z władzami 

samorządowymi, rządowymi, biznesem, ośrodkami nauki i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

tworzenie grup wsparcia (koalicji) w granicach i poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz promowania równych szans dla 

człowieka bez względu na jego rasę, płeć, religię i obywatelstwo, 

działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: 

działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, 

ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 

W swojej działalności Fundacja kieruje się zasadami: 

1. popierania i przestrzegania podstawowych praw człowieka (w tym 

przyrodzonej godności i równości wszystkich ludzi), proklamowanych w 

m. in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., 

2. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 

 
1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej 
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Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych: 

3. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii, 

4. dostrzegania potrzeby współpracy i dialogu z grupami 

zmarginalizowanymi zarówno w Polsce jak i za granicą, 

5. eliminacji wszelkich przypadków łamania praw człowieka, 

6. zmniejszenia społecznych nierówności, wynikających z odmienności 

m.in. rasy, 

klasy społecznej, płci czy pochodzenia, 

7. prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego, przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym, 

8. podejmowania tematów drażliwych społecznie i wspierania śmiałych 

innowacyjnych rozwiązań, służących systemowym zmianom w 

społeczeństwie, 

9. zachęcania do krytycznej debaty i poszanowania różnic poglądów. 

…W 2020 roku Fundacja zrealizowała lub była w trakcie realizacji 

następujących projektów:   

 

1. Segreguj na 5 

Celem zadania publicznego jest upowszechnienie zasad segregacji śmieci 
wśród społeczności warszawskiej, poprzez zwiększenie wiedzy i 
świadomości na temat segregacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz wśród ich nauczycieli i opiekunów. 
 
W ramach 150 warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych w minimum 
40 warszawskich przedszkolach, Fundacja zwiększy umiejętności 
segregacyjne u 3000-3700 dzieci w wieku 4-7 lat. Jednocześnie poprzez 7 
szkoleń zorganizowanych dla min. 128 nauczycieli Fundacja zwiększy 
wiedzę nauczycieli z obszaru segregacji. Jednocześnie wyposaży 
nauczycieli w niezbędne materiały edukacyjne potrzebne do 
przeprowadzenia różnorodnych gier i zabaw z tematyki segregacji śmieci. 
300 nauczycieli otrzyma grę „Segregacja na 5”, broszurę „segregacja na 
5” – stworzoną na rzecz projektu przez Fundację oraz prezentację z 
minimum 20 różnorodnymi grami i zabawami z Polski i świata – w tym ok 
15 stworzonymi przez Funację Culture Lab w latach 2017-2020. 300 
nauczycieli zobowiąże się do przeprowadzenia minimum 1 dodatkowych 
warsztatów w roku szkolnym 2020/2021 zapewniając przeprowadzenie 
edukacji segregacyjnej dla min. 6000 dzieci. 

2. Międzynarodowy projekt o edukacji środowiskowej: 

W 2019 roku realizowaliśmy międzynarodowy projekt "Kids for Eco 
Action!", liderem którego była nasza Fundacja. Naszymi partnerami byli 
Lipka (Czechy, lipka.cz) oraz Daphne (Słowacja, dapne.sk). Celem projektu 
było zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z 
Polski, Słowacji i Czech z problemami ochrony środowiska, które są 
najbardziej aktualne w krajach grupy Wyszehradzkiej. Wspólnie z 
partnerami wybraliśmy następujące tematy: 

• segregacja śmieci, 

• zmiana klimatu, 

• bioróżnorodność, 

• retencja wody, 
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• ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, 

• ochrona pszczół. 

Na podstawie powyższych zagadnień powstała książka z 6 bajkami 
"Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa". Książki zostały 
rozdystrybuowane bezpłatnie pomiędzy szkołami podstawowymi, 
bibliotekami i przedszkolami, które zgłosiły swój udział w projekcie.  

Na podstawie książki stworzyliśmy również 6 audiobajek, 
zamieszczonych na kanale Fundacji w Youtube. Głosu w bajkach użyczyli: 
Jarosław Boberek, Krystyna Czubówna, Łukasz Nowicki, Magdalena 
Różczka, Mariusz Szczygieł. W 2020 roku Ministerstwo Edukacji RP 
rekomendowało bajki do samodzielnego wysłuchania przez uczniów klas 
1-3 podczas wiosennej kwarantanny. 

W ramach projektu pował także skrypt z ponad 60 pomysłami na gry i 
zadania, w które dzieci mogą się zabawić, a jednocześnie utrwalić wiedzę 
zdobytą podczas wysłuchania bajek. Każdy materiał, który został 
opracowany w ramach projektu, jest w czterech wersjach językowych: 
polskiej, czeskiej, słowackiej i angielskiej, i jest dostępny na stronie 
https://www.culturelab.pl/kids-for-eco-action-projekt-funduszu-
wyszehradzkiego. 

3. Bezpieczne Domy - Przyjazne Miasta  
 
Projekt miłą na celu pogłębienie wiedzy o 11 Celu Zrównoważonego 
Rozwoju (tj. „Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, 
zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”) poprzez: 
 
• Naświetlenie zależności oraz pokazanie różnic i podobieństw szeroko 
pojętej sytuacji mieszkaniowej w krajach Globalnego Południa i w Polsce; 
• Podniesienie świadomości, wiedzy, walka ze stereotypami i ukazanie 
sensu zaangażowania obywateli w Polsce w kwestie globalnego 
mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju miast zgodnie z SDG11 i 
rekomendacjami New Urban Agenda 
Działania: 

• Stworzenie innowacyjnych i spójnych estetycznie materiałów 
edukacyjnych dotyczących mieszkalnictwa na różnych 
kontynentach 

• Stworzenie książki „Przyjazne miasto – bezpieczny dom”. 

• Stworzenie skryptu z 18 scenariuszami zajęć nawiązujących do 
tematyki poruszanej w książce „Przyjazne miasto – bezpieczny 
dom”. 

• Skład i druk publikacji (700 egzemplarzy książki i 490 
egzemplarzy skryptów) 

• Przeprowadzenie warsztatów 20 wybranych przedszkolach 
warszawskich. 

• Przeprowadzenie skróconej kampanii informacyjnej. 

• Przeprowadzenie szkoleń dla min. 80 nauczycieli 

• Przeprowadzenie działań w 400 przedszkolach z całej polski, 
docierając do 8000 dzieci 

 

4. Tup Tup po Warszawie - Wawer 

 
Cele  projektu: zainteresowanie minimum 1000 najmłodszych 
warszawian i warszawianek w wieku od 5 do 12 lat Dziedzictwem 
Kulturowym Dzielnicy Wawer. Naszym pragnieniem jest wyposażyć 
minimum 500 rodziców oraz nauczycieli w bezpłatne narzędzie 
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edukacyjne – aplikację mobilną oraz mapę – ułatwiające zapoznane dzieci 
z niezwykłą historią i dziedzictwem kulturowym ich własnej dzielnicy. 
 
Działania:  W ramach zadania publicznego powstała nowa trasa „Wawer” 
w już istniejącej aplikacji mobilnej „TupTup po Warszawie”. Nowa trasa 
umożliwiła mieszkańcom Dzielnicy Wawer, oraz pozostałym osobom 
zwiedzającym Warszawę, na zwiedzanie i poznawanie 15 historii i 
zabytków Dzielnicy na własną rękę. Do 15 wybranych zabytków lub 
miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne Dzielnicy Wawer, 
przygotowaliśmy teksty pozwalające zwiedzającym poznać charakter 
odwiedzanych miejsc.  
 
Pytania quizowe będą również spisane na mapie, którą to chcąc wyjść na 
przeciw percepcji dziecięcej chcemy stworzyć. Mapa pozwoliła dzieciom 
na lepsze zorientowanie się w terenie, jak i na dodatkowe zaznaczanie 
prawidłowej odpowiedzi. Wszystkie teksty zamieszczone w aplikacji 
zostały przetłumaczone na język angielski i rosyjski.  

5. Tup tup po Ochocie i Żoliborzu 
 
Cele  projektu: zainteresowanie najmłodszych warszawian i 
warszawianek w wieku od 5 do 12 lat Dziedzictwem Kulturowym Dzielnic 
Ochota oraz Żoliborz. Dzieci, podczas zwiedzania ciekawych zabytków 
tych rejonów, będą mogły poznać ich różnorodną kulturę i historię. 
Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli i rodziców w bezpłatne 
narzędzia i materiały ułatwiające im zapoznanie dzieci z dziedzictwem 
kulturowym ich własnych dzielnic. 
 
Działania: W efekcie podjęcia różnego typu aktywności, łącznie ponad 
6000 dzieci skorzystało z projektu. 

1. Aplikacja mobilna „Tup Tup po Warszawie” została 
wzbogacona o 20 nowych zabytków z Dzielnicy Żoliborz i 
Ochota. Aplikacja już teraz uwzględnia 200 zabytków ze 
Starego Miasta, Śródmieścia oraz Pragi Północ.  

2.  W  oparciu o nowe trasy wytyczone na podstawie 20 
nowych punktów z aplikacji, zorganizowane były 2-
godzinne spacery z których skorzysta 280 dzieci 
uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych z 
terenu Dzielnicy Żoliborz i Ochota. 

3. Powstała publikacja „Tup Tup po Ochocie i Żoliborzu – 
Dziedzictwo Kulturowe dla Najmłodszych”, która zawierała 
14 gier, zabaw, zadań plastycznych oraz ciekawostek i 
anegdot dotyczących Ochoty i Żoliborza dostosowanych do 
percepcji najmłodszych dzieci. 

4. 200 wybranych przedszkoli z dzielnic Ochota, Wola i 
Żoliborz otrzymało materiały w formie papierowej. 

 

6. O żydowskiej kulturze dzieciom: 

Poprzez projekt "Warszawa Lewiego i Dalii" chcieliśmy zainteresować 
najmłodszych dzieci historią, tradycją i kulturą polskich Żydów, drugą 
największą narodowością w Polsce przed II Wojną Światową. Łącznie 
około 4 000 dzieci w sposób bezpośredni skorzystało z projektu. W 2019 
roku zostały uruchomione dwie nowe trasy: Śródmieście Żydowskie oraz 
Praga Żydowska. Aplikacja uwzględniła 15 nowych punktów na mapie 
Warszawy, związanych z historią, kulturą i tradycją polskich Żydów. 
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Ponad 1000 placówek (publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych, przedszkoli oraz bibliotek z terenu miasta st. Warszawy) 
otrzymało możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej, a 
poprzez różne formy promocji i marketingu o Aplikacji i materiałach 
edukacyjnych dowiedziało się min. 1 000 000 osób. 

7. Lato w mieście  

Celem projektu było zainteresowanie dzieci walorami przyrodniczymi ich 
najbliższej okolicy. Za pomocą interaktywnych metod pracy, w postaci: 
gier, zabaw, quizów, zadań detektywistycznych, eksperymentów, 
tworzenia własnych zielników czy podchodów, chcieliśmy zachęcić dzieci 
do zaprzyjaźnienia się z okoliczną przyrodą i rozpoczęcia działań na rzecz 
jej ochrony. W ramach 4-godzinnych cyklicznych spotkań, dzieci poznali 
drzewa i kwiaty ze swojej okolicy, stworzyli domek dla pszczół murarek 
oraz zrozumieli jak oszczędzać wodę i dlaczego oszczędzanie wody jest 
tak istotne. 
 

 

3. 

 

Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS:  

 

…Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej……………………. 

 

4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

Uchwała 1/2020 z 30.06.2020 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

Uchwała 2/2020 z 30.06.2020 o zatwierdzeniu sprawozdania 

merytorycznego 

Uchwała 4/2020 z 7.08.2020 przystąpieniu do Grupy Zagranica 

 

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 jednostek 

samorządu terytorialnego) oraz formy 

płatności (np. gotówka, przelew): 

 

Informacja o wysokości odpłatnych 

świadczeń realizowanych przez fundację w 

ramach celów statutowych, z uwzględnieniem 

kosztów tych świadczeń: 

 

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej 

– wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego 

z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

Przychody: 307 832,24 

Spadek – 0zł 

Zapis – 0 zł 

Darowizna – 0zł 

Źródła publiczne: 

Budżet państwa (przelew) 0 zł 

Miasto st. Warszawa (przelew) 122 000 (54 000 +10 000 + 23 000 

+12000 +23000) 

Źródła zagraniczne: 

Fundusz Wyszehradzki (przelew): 48 602,79zł 

Granty od sektora prywatnego (przelew): 0 zł 

Granty od organizacji pozarządowych / źródeł UE: 112763,29 zł 

Odpłatna działalność statutowa (przelew): 23 931,16 zł 

Pozostała działalność statutowa: 535 

 

Brak działalności gospodarczej 
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………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

6. 

 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych; 

b) administrację (czynsze, opłaty 

telefoniczne, pocztowe itp.); 

c) działalność gospodarczą; 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. 

gotówka, przelew)  

 

Koszty: 

a) realizacja celów statutowych: 297 290,78 

b) administracja: 0 zł 

c) działalność gospodarcza: nie dotyczy 

d) koszty pozostałej działalności statutowej 

………………………………………………………………………. 

 

7. 

 

Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji 

z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie 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; 

 

 

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; 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów 

zlecenia; 

 

e) udzielonych przez fundację pożyczkach 

pieniężnych z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i 

warunków przyznania pożyczek oraz z 

 

 

…W Fundacji nie ma osób zatrudnionych na umowę o pracę.  

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Nie dotyczy 

Fundacja zatrudnia na umowę zlecenie oraz umowy o dzieło w ramach 

konkretnych projektów 

 

 

 

 

 

c) nie dotyczy 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

d) Umowy zlecenia: 94 983,96 zł PLN 

 

 

e) nie dotyczy 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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podaniem podstawy statutowej udzielania 

takich pożyczek; 

 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach 

płatniczych ze wskazaniem banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej oraz kwotach zgromadzonych w 

gotówce; 

 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem 

tych spółek; 

 

 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich 

przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie; 

 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych; 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji 

ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów 

statystycznych  

 

f) Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) 0 zł, nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

h) 0 zł, nie dotyczy 

 

 

 

 

 

i) 0 zł, nie dotyczy 

 

j) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe oraz 

rozliczenia międzysektorowe 19377,98 

 

 

8. 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez 

podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia 

publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności 

 

…Nie dotyczy………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

9. 

 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu 

ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych 

 

…Nie dotyczy………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

10. 

  

…Nie…………………………………………………………………. 
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Informacja, czy fundacja jest instytucją 

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

11. 

 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez 

fundację 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 

 

…Nie dotyczy……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

   

 Informacja, czy w okresie sprawozdawczym 

była przeprowadzona w fundacji kontrola, 

jeśli była – jej wyniki 

…Tak, w pierwszej połowie 2020 roku mieliśmy audyt przeprowadzany 

w ramach projektu Kids for Eco Actions, finansowanej przez Fundusz 

Wyszehradzki. Wynik audytu pozytywny, budżet projektu został 

zrealizowany zgodnie z regułami Funduszu Wyszehradzkiego oraz 

standardami polskiego systemu prawnego………………………………. 

  

Podpisy co najmniej dwóch członków 

zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej 

 

 

10.12.2021…………………………… 10.12.2021……………………… 

data i podpis                     data i podpis 

 


