
Sprawozdanie z działalności fundacji

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
 Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.  
 W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji

Nazwa fundacji FUNDACJA TERRA DESOLATA

Siedziba i adres fundacji UL. REMBRANDTA 6, M. 20, 03-531 WARSZAWA

Aktualny adres do 
korespondencji

UL. REMBRANDTA 6, M. 20, 03-531 WARSZAWA

Adres poczty elektronicznej archeologia@terradesolata.pl 

REGON 380548781 

Data wpisu w KRS 2018-06-19 Nr KRS 0000736650 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS)

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Iwona Lewoc Prezes
Monika Radzikowska Wiceprezes
Kamil Niemczak Członek Zarządu
Matek Makola Członek Zarządu
Marcin Zielonka Dyrektor

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjno-
oświatowej, kulturalnej w dziedzinie archeologii i nauk historycznych, a także w 
zakresie wspierania, ochrony, i promocji dziedzictwa kulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)  wykonywanie  i  współfinansowanie  zadań  naukowo-badawczych  w  dziedzinie

archeologii;

2)  dokumentację  i  inwentaryzację  obiektów  zabytkowych  i  stanowisk

archeologicznych;

3) zastosowanie i wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych;

4) ustalania standardów i procedur rewitalizacji zabytków;

5) analizę i rekonstrukcję zabytkowego krajobrazu;

6) interdyscyplinarną analizę zabytków ruchomych i nieruchomych;

7)  współpracę  z  instytucjami  państwowymi  i  samorządowymi,  muzeami,

organizacjami  pozarządowymi,  a  w  szczególności  stowarzyszeniami  i  fundacjami

oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

8) działalność edukacyjną i oświatową, poprzez promocję dziedzictwa kulturowego

m. in. rekonstrukcję historyczną, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

9)  organizowanie  i  wspieranie  konferencji  naukowych  o  tematyce  związanej  z

ochroną i promocją dóbr kultury, w szczególności ochroną i promocją dziedzictwa

archeologicznego;

za rok 2020



10) organizowanie i wspieranie wystaw o tematyce związanej z ochroną i promocją

dóbr kultury, w szczególności ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego;

11)  prowadzenie  i  wspieranie  działalności  wydawniczej  w  formie  publikacji

naukowych i popularnonaukowych;

12) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu

Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów

w zakresie tego celu;

13) skupianie wokół idei  Fundacji  ludzi  w Polsce i  poza jej  granicami,  w tym w

szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i

naukowych;

14) upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji: w Internecie, w

środkach  masowego  przekazu,  w  tym w formie  audycji,  filmów,  artykułów oraz

reportaży  i  wywiadów  w  prasie,  radio,  telewizji  oraz  za  pomocą  działalności

wydawniczej;

15)  organizowanie  spotkań  służących  wymianie  doświadczeń  osób  i  jednostek

organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a

także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie porad i  pomocy osobom

zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania;

16)  współpracę  międzynarodową  na  rzecz  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  z

instytucjami,  organizacjami i  osobami z zagranicy dla osiągania wspólnych celów

statutowych.

2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1, ma w całości charakter nieodpłatny.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Działalność edukacyjna:

W roku 2020 kontynuowaliśmy działania edukacyjne polegające na popularyzacji nauki oraz dziedzictwa kulturowego  na
terenie  województw  mazowieckiego  oraz  warmińsko-mazurskiego.  Podjęte  zostały  także  nowe  inicjatywy  w
województwie podlaskim. Z powodu pandemii część projektów przeprowadzono także w Internecie.

Fundacja była obecna na wydarzeniach plenerowych, jakie odbyły się w sezonie letnim. Były to: festyn „Niezapominajka”
w Kamionce koło Nidzicy, Festiwal Archeologiczny „Artefakty” w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w
Pruszkowie, Festiwal Nauki w Ciechanowie, Piknik Archeoprzygoda w Augustowie oraz Festyn Kwiatowy w Pieckach
organizowany  przez  GOKSiR  „Pegaz”.  Na  wymienionych  wydarzeniach  Fundacja  przygotowywała  stanowiska
edukacyjne,  na  których  można  było  zapoznać  się  z  problematyką  pracy  archeologa,  rekonstrukcjami  zabytków oraz
historią rozwoju nauk ścisłych, takich jak fizyka czy chemia. 

Fundacja była także organizatorem II edycji Dnia Nauki ,,Kalejdoskop”, towarzyszącej corocznemu Powrotowi Juranda w
Spychowie (11 lipca 2020 r.). Było to wydarzenie plenerowe, skierowane do mieszkańców i turystów, szereg aktywności
został  zaadresowany  do  rodzin  z  dziećmi.  Poszczególne  stanowiska  przygotowywano  w oparciu  o  aktualne  wymogi
sanitarne. 

W 2020 r. Fundacja rozpoczęła również projekt ,,Kalejdoskop naukowy, kalejdoskop kulturalny - działania edukacyjne i
promocja wiedzy o przeszłości na Mazurach i Podlasiu” współfinansowany przez Fundację PZU. Inicjatywa składa się z
kilku aktywności - w zeszłym roku rozpoczęliśmy pierwszą z nich, czyli warsztaty ,,Historia nauki”. W ramach projektu
wytypowano  łącznie  10  szkół  z  2  województw:  podlaskiego  (pow.  augustowski)  i  warmińsko-mazurskiego  (pow.



mrągowski  i  szczycieński).  W  niech  edukatorzy  Fundacji  prowadzą  warsztaty  z  dziejów  różnych  nauk,  takich  jak:
archeologia, paleontologia, fizyka, chemia, biologia i astronomia. Podczas każdej wizyty realizowane są 2 tematy zajęć,
wypełnione eksperymentami, grami i zagadkami, dzięki którym uczniowie powiększają swoją wiedzę na temat różnych
nauk. Warsztaty prowadzone będą także w 2021 r. 

Podczas pierwszej fazy epidemii Fundacja uruchomiła także cykl ,,Pandemiczne Bajania”, które można było oglądać w
mediach organizacji. Krótkie opowieści dedykowane były przede wszystkim do dzieci spędzających czas kwarantanny w
domu -  prezentowały mity,  legendy,  a także anegdoty historyczne z  całego świata.  Na stronie  internetowej  Fundacji
udostępniono natomiast bezpłatne materiały edukacyjne dla dzieci z zakresu archeologii.

Fundacja wzięła również udział w internetowej edycji Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia.
Powstały też nowe artykuły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, w których przybliżamy
zainteresowanym bałtyjską archeologię. 

Działalność naukowa: 

W 2020 r.  Fundacja  kontynuowała badania  naukowe z  zakresu archeologii  w mikroregionie jezior:  Mojtyny,  Mokre,
Nawiady  i  Wielki  Zyzdrój  (gm.  Piecki).  Zostały  przeprowadzone  badania  powierzchniowe  przy  użyciu  wykrywaczy
metali mające na celu sprawdzenie obszaru pod kątem obecności stanowisk archeologicznych. Udało się ustalić lokalizację
jednego archiwalnego (badanego przez II  wojną światową przez archeologów pruskich) cmentarzyska w m. Machary
(niem. Macharen),  pow.  mrągowski.  Odtwarzanie  archeologicznej  mapy  południowej  części  pow.  mrągowskiego  to
działania prowadzone od początku istnienia Fundacji.

W  2020  r.  kontynuowano  badania  wykopaliskowe   na  stanowisku  Wólka  Prusinowska,  stan.  1.
Jest  to  nekropolia  bałtyjska  z  rozwiniętego  okresu  wędrówek  ludów.  Stanowisko  po  raz  pierwszy  badane  było  na
przełomie XIX i XX w. przez archeologów niemieckich. Zostało ono ponownie odnalezione i zweryfikowane w 2017 r.

Prace terenowe prowadzone były dwutorowo: wykopy założone zostały na obszarze objętym wykopaliskami niemieckich
archeologów.  Naszym  celem  było  uchwycenie  granic  wykopów  pierwszych  badaczy.  Równolegle  prowadziliśmy
eksplorację  nieprzebadanej  części  nekropoli.  W  tej  części  celem  było  odnalezienie  kolejnych  ciałopalnych  grobów.
Mieliśmy nadzieję, że kolejne odkrycia pozwoliłyby odpowiedzieć na szereg postawionych pytań badawczych.

W trakcie sezonu przebadano ponad 130 m2 powierzchni stanowiska. Odnaleziono 4 groby ciałopalne, bezpopielnicowe.
W dwóch obiektach znajdowało się wyposażenie metalowe. W jednym skorodowana sprzączka żelazna, w drugim zaś dwa
żelazne nity. W jednym z grobów znajdował się, zachowany we fragmentach, pucharek na pustej nóżce. Zarejestrowano
również, prawdopodobnie, zniszczony grób popielnicowy (w części badanej przez archeologów niemieckich). Jedynym
zachowanym materiałem zabytkowym były  niewielkie  szklane paciorki,  paciorek  kościany (?)  oraz przepalone  kości
ludzkie. Analiza antropologiczna wykazała, że w omawianych obiektach znajdowały się szczątki co najmniej 5 osobników
- 3 dorosłych oraz 2 dzieci.

Jeden z zarejestrowanych obiektów najprawdopodobniej nie był pochówkiem. Była to jama z trzema naczyniami, które
zostały wyjęte  z  wykopu w całości.  Ich zawartość zostanie  wyeksplorowana w warunkach gabinetowych.  Obiekty o
podobnym charakterze  były  rejestrowane  również  na  innych  nekropolach  bałtyjskich.  Ich  funkcja  niestety  pozostaje
nieznana. 

Zarówno  w  części  nieprzebadanej  przed  wojną  jak  i  w  zasypiskach  wykopów niemieckich  znaleziono  kilkadziesiąt
przedmiotów  metalowych,  głównie  elementów  stroju  lub  niezidentyfikowanych  przedmiotów  stopionych  na  stosie
pogrzebowym. Katalog znalezisk uzupełniają - znajdowane w części przebadanej na przełomie XIX i XX w. - fragmenty
ceramiki pochodzące głównie z zniszczonych popielnic.

Pozyskane zabytki potwierdzają późną chronologię stanowiska (rozwinięty okres wędrówek ludów). 

Podczas  prac  terenowych  prowadzono  także  bieżącą  dokumentację  opisową,  fotograficzną  i  rysunkową  zgodną  ze
standardami przyjętymi w archeologii.



Prace prowadzone były z przy wsparciu Instytutu1 Archeologii UW pod kierownictwem mgr Iwony Lewoc i mgr. Kamila
Niemczaka. Badania terenowe trwały w dniach 26.06-19.07 2020 zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Prace wykopaliskowe w Wólce Prusinowskiej, stan. 1 będą kontynuowane.

Badania lądowe zostały uzupełnione o prospekcję podwodną jezior Mokre, Nawiady oraz Mojtyny. Dla dwóch ostatnich
wykonane zostały batymetria i mozaika sonarowa. Odbyły się również nurkowania weryfikacyjne. Nie udało się jednak
odnaleźć żadnych obiektów archeologicznych lub historycznych.  Dno jeziora  Mokrego jedynie w niewielkim stopniu
zostało objęte skanowaniem. Prace przeprowadzono w rejonie odkrytego w 2019 roku archiwalnego stanowiska w Starych
Kiełbonkach (niem. Alt Kielbonken). Badania podwodne na tym jeziorze będą kontynuowane. 

Nad mikroregionem jezior Nawiady, Mojtyny, Mokre, Wielki Zyzdrój wykonany został również szereg nalotów dronem.
Wykonane w ten sposób zdjęcia i filmy pomogą w typowaniu kolejnych miejsc do badań powierzchniowych.

Poza pracami w terenie podjęto kolejne działania związane z opracowaniem i konserwacją pozyskanego materiału. 

Konserwacją zabytków metalowych zajmował się zespół Fundacji przy wsparciu merytorycznym pracowników Instytutu
Archeologii UW. Zabytki metalowe wymagające szczególnych, bardziej skomplikowanych zabiegów zostały oddane w
ręce konserwatorów z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Drugim  projektem  naukowym,  w  który  Fundacja  zaangażowała  się  2020  roku  jest  archeologiczne  rozpoznanie
nowoodkrytych  stanowisk  archeologicznych  znajdujących  się  na  terenie  Puszczy  Augustowskiej,  w  powiecie
augustowskim, woj. podlaskie. 

Jest to przedsięwzięcie naukowe, w które zaangażowane jest konsorcjum pod przewodnictwem Wydziału Archeologii
UW,  pozostałymi  organizacjami  są:  Pomorska  Grupa  Eksploracyjna  “Venedi”,  Fundacja  Ab  Terra,  Augustowskie
Placówki Kultury, Muzeum Ziemi Augustowskiej.

W 2020 roku udało się  przeprowadzić  szereg badań powierzchniowych,  badania sondażowe na dwóch stanowiskach,
rozpoznanie geofizyczne obejmujące ponad 1 ha w sumie, na trzech stanowiskach. Pierwsze, wstępne badania dostarczyły
rewelacyjnego materiału archeologicznego. Te odkrycia diametralnie zmieniają znany dotychczas obraz Jaćwieży.

Badania w Puszczy Augustowskiej będą kontynuowane. 

W 2020 roku zostały opublikowany jeden artykuł prezentujący wyniki badań prowadzonych przez Fundację:

● Lewoc, I.  Archeologia jest bliżej, niż może się wydawać. O działalności Fundacji Terra Desolata,  Masovia, t.
17/2020, s. 321-328.

W lokalnej  prasie oraz serwisach internetowych pojawiały się informacje o działalności naukowej prowadzonej przez
Fundację.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

W 2020 r. Fundacja otrzymała dofinansowanie od Fundacji PZU na realizację projektu pt. “Kalejdoskop naukowy, 
kalejdoskop kulturalny - działania edukacyjne i promocja wiedzy o przeszłości na Mazurach i Podlasiu”.

3. Działalność gospodarcza

1 od 1 września 2020 Wydział Archeologii UW.



Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą TAK 

PROWADZIŁA X
NIE 
PROWADZIŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

W 2020 r. w ramach działalności gospodarczej przeprowadzono/zrealizowano:

● 56 warsztatów dla przedszkoli i szkół z zakresu archeologii, historii, etnografii i nauk ścisłych

● przygotowanie i obsługa 5 stoisk edukacyjnych z zakresu archeologii na festiwalach plenerowych

● prowadzenie wykładów dla młodzieży z zakres archeologii i historii

● sprzedaż magnesów i kalendarzy

● przygotowanie dokumentacji rysunkowej zabytków



4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

● Uchwała  z  dn.  30.03.2020  r.  w  sprawie  przeznaczenia  zysku  za  2019  r.  na  działalność  statutową
 w 2020 r.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym, 
z wyodrębnieniem ich źródeł 

Wysokość uzyskanych przychodów
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie)

Ogółem 36 000,00 zł - -

- ze spadku - - -

- z zapisu - - -

- z darowizn 600,00 zł - -

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym:

- z budżetu jst - - -

- z budżetu państwa - - -

- inne
(wskazać jakie)

Dofinansowanie z Fundacji PZU 35 400,00 zł - -

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń)

-

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej 

5 364,13 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 

34,55 %



pozostałych źródeł

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie)
26 313,55 zł - -

a) koszty realizacji celów statutowych 12 675,68 zł - -

b) koszty administracyjne

- czynsz
-

- -

- opłaty telefoniczne
-

- -

- opłaty pocztowe
-

- -

- inne
(wskazać jakie)

NIE DOTYCZY - - -

c) koszty działalności gospodarczej 13 637,87 zł - -

d) pozostałe koszty NIE DOTYCZY
- - -

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529, 
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji

Ogółem
NIE DOTYCZY

Według zajmowanych stanowisk

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na

Wynagrodzenia -

Nagrody -

Premie -

Inne świadczenia -
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej

-

c)Wysokość 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 -



Inne świadczenia -

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

16 761,20 zł

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek

NIE DOTYCZY

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce 

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota

Volkswagen Bank Polska S. A. 38 462,01 zł

- -

- -

- -

- -

Kwoty zgromadzone w gotówce -

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

NIE DOTYCZY

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

NIE DOTYCZY

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

NIE DOTYCZY

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych
Stan aktywów na dzień 31.12.2020 wyniósł: 38 462,01 zł
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zaciągała zobowiązań.

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, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była zobowiązana składać żadnych deklaracji i zeznań podatkowych. 

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE X TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji Kwota operacji

-
-

-
-

-
-

- -

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola 
NIE X TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

NIE DOTYCZY

……………………………..………………..

podpis członka zarządu fundacji*

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………

miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.


