
O Ś R O D E K
K A R T A
Dorobek i potrzeby
finansowe



Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy

jednostki. Robimy to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia,

buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. Tak naprawiamy przyszłość.

MISJA KARTY



1) stworzenie 1500-metrowego archiwum 
– z darów i pracy kilkudziesięciu tysięcy osób
 
2) zbiory ikonograficzne: 400.000 zdjęć,
dźwiękowe: 6.000 nagranych relacji biograficznych
świadków historii
 
3) 350.000 użytkowników zbiorów archiwalnych 
w Bibliotece Cyfrowej rocznie
 
4) 10 serwisów internetowych, wykorzystujących
nowe technologie na rzecz pamięci historycznej
 
5)  28 ogólnopolskich konkursów, w tym 21 edycji
dla młodzieży „Historii Bliskiej”
 
6)  ponad 60 przygotowanych wystaw
historycznych, w tym o skali międzynarodowej
 
7)  opracowanie koncepcji i zrealizowanie imiennej
dokumentacji ofiar represji obu totalitaryzmów
 
8) wpisanie na Listę UNESCO „Pamięć Świata"
naszej kolekcji „Solidarność” – narodziny ruchu

DOKONANIA
DOKUMENTACYJNE: 



 

 

zbiory dokumentujące 
represje w czasie II wojny światowej



 

 

zbiory środowisk opozycyjnych



 

 

fotografie obrazujące życie społeczne



1) 100 numerów kwartalnika „Karta”
 (wcześniej – 26 numerów „Karty” podziemnej) 
 
2) ponad 250 książek i innych druków zwartych
 
3) 38 albumów historycznych, w tym
"jubileuszowe" znaczących instytucji np. 200 lat
ubezpieczania, Rodzima energia, Mercedes a sprawa
polska
 
4) serie „Świadectwa”, „Żydzi polscy” i inne,
mieszczące głównie świadectwa XX wieku
 
5) serie dokumentalne „Indeks
Represjonowanych” i „Polska–Ukraina: trudne
pytania”, wielotomowe wydania dzienników np.
Michała Römera i Wiktora Woroszylskiego
 
6) zapis tradycji nonkonformizmu: 
 międzynarodowy Słownik dysydentów, słownik
Opozycja w PRL
 
7)  Księga Stulecia Niepodległości,
podsumowująca Polskę lat 1918–2018

DOKONANIA WYDAWNICZE:



CZYM JEST KARTA:
1) organizacją pożytku publicznego; niezależną, apolityczną fundacją
2) ośrodkiem pracy nad pamięcią historyczną Polski i Europy Środkowo-
Wschodniej
3) pionierem archiwistyki społecznej i największym archiwum społecznym
w Polsce
4) wydawnictwem historycznej literatury faktu XIX–XXI wieku
5) inicjatorem i animatorem historycznego dialogu ze wszystkimi
sąsiadami Polski



ETAPY KARTY:

1ETAPY KARTY:
1

2

3

4

podziemny (1982–89): „Karta”, książki, Archiwum Wschodnie
(dokumentacja represji sowieckich)

legalny (od 1990): rejestracja fundacji, Ośrodek KARTA, 
wydawnictwo, archiwum, bazy danych, digitalizacja zbiorów

międzynarodowy (od 1992): praca z „Memoriałem” w Rosji 
i ośrodkami z 24 krajów

edukacyjny (od 1996): ogólnopolski program dla młodzieży „Historia
Bliska”, portale edukacyjne np. uczycsiezhistorii.pl,
edukacja.wojnaipamiec.pl, polska1926.pl
 

budowania archiwistyki społecznej jako dziedziny życia publicznego 
(od 2012 roku)
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ZNACZENIE KARTY:

1ETAPY KARTY:
1

2

3

4

upowszechniła  jednostkową perspektywę widzenia przeszłości

uruchomiła aktywność różnych środowisk i pokoleń na rzecz pamięci
historycznej

wydała w „Karcie” i książkach świadectwa historyczne o randze arcydzieł,
w tym „Spowiedź" Calka Perechodnika

wypracowała w praktyce koncepcję pozaszkolnej edukacji historycznej
młodzieży

wprowadziła do prawa i życia publicznego archiwistykę społeczną5



Historia nie skończy się nigdy. Czytajcie

„Kartę”.

ANDRZEJ
STASIUK:

Cukier szkodzi, „Karta” krzepi.

MAŁGORZATA
SZEJNERT:

 

POWIEDZIELI O
KARCIE



To wspieranie inicjatyw społecznych,

które uprawiają to, co określiłbym

dyplomacją społeczną. To zwalczanie

złych stereotypów, antysemityzmu 

i ksenofobii we wszystkich ich objawach,

walka ze źródłami konfliktów i

nienawiści, bo one zawsze owocują
tragediami ludzkimi. Tu właśnie mieści

się „Karta”, pismo, które docierało do

mnie do Waszyngtonu jeszcze wtedy,

kiedy było jednym z organów prasy

podziemnej. To była amunicja, z której

mogłem korzystać. Każdy numer

przynosił ogromny ładunek

najświeższych informacji odnoszących

się do niedawnej przeszłości i do

teraźniejszości.

JAN NOWAK
-JEZIORAŃSKI:



Nie jestem pewna, czy Polacy doceniają
wyjątkowość zespołu pracującego

zarówno w Archiwum KARTY, jak i w

piśmie „Karta”, czy też zdają sobie

sprawę ze stopnia uznania, jakim w

Europie cieszą się ci profesjonalni, a

zarazem niezależni badacze, dla których

osiągnięć trudno znaleźć porównanie.

ANNE
APPLEBAUM:



 

Przychody  KARTY w PLN
(pełny rok 2018)



 

Koszty 2018
w PLN



 

Koszty 2018
w PLN

Wynik działalności: –115 627 netto, a z podatkiem CIT: –116 641 PLN



PROBLEMY:

1ETAPY KARTY:
1

2

3

4

działania mają charakter wieloletni, a przychody – krótkoterminowy i
często jednorazowy

przyznane dotacje finansują konkretne koszty projektowe, brakuje
środków na koszty stałe, instytucjonalne, prowadzenie i rozwijanie
archiwum

Ośrodek nie ma dostępu do kredytów obrotowych, ani możliwości
finansowania obsługi jakichkolwiek kredytów

rosnące wynagrodzenia w kraju odbierają KARCIE fachowych
pracowników

pogłębiające się problemy z płynnością finansową, kumulowanie się
deficytów

5

W 2018 roku średnie wynagrodzenie kadry kierowniczej w Ośrodku oscylowało wokół
średniej krajowej. 



PODJĘTE
DZIAŁANIA:

prowadzimy negocjacje z resortem

kultury w sprawie wydzielenia i

stałego finansowania archiwistyki

społecznej przez budżet państwa

pracujemy nad urynkowieniem

wydawnictwa

rozbudowujemy Klub KARTY

 



1) przywrócenie i zachowywanie płynności finansowej
 
2) zapewnienie zespołowi terminowych wypłat i
sukcesywnego podnoszenia wynagrodzeń do poziomu
obowiązującego na rynku pracy
 
3) zdobycie 300 tys. PLN na pokrycie bieżącego
deficytu
 
4) pozyskanie od nowych darczyńców stałych,
regularnych darowizn w wysokości 20 tysięcy PLN
miesięcznie
 

POTRZEBY FINANSOWE:



 

 

 

 

 

WESPRZYJ NAS!
 

 

Będziemy wdzięczni za regularne wspieranie naszej pracy i wpłaty na konto:
Bank BNP Paribas S.A.
PL 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (PLN)
PL 18 2030 0045 3110 0000 0034 6660 (USD)
PL 39 2030 0045 3110 0000 0034 6670 (EUR)
BIC (Swift) PPABPLPKXXX


