
 
 

 
 
 

 
 

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 
FUNDACJA TDJ  

NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU 
z siedzibą w Katowicach Al. W. Roździeńskiego 1A 

za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 
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Wprowadzenie 
 
Dane identyfikujące jednostkę 
 
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania 
 
Nazwa OPP: FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU 
 
Siedziba 
Województwo: Śląskie 
Powiat: M. Katowice 
Gmina: Katowice 
Miejscowość: Katowice 
 
Adres 
Kraj: PL 
Województwo: Śląskie 
Powiat: M. Katowice 
Gmina: Katowice 
Nazwa ulicy: Al. Walentego Roździeńskiego 
Numer budynku: 1a 
Nazwa miejscowości: Katowice 
Kod pocztowy: 40-202 
Nazwa urzędu pocztowego: Katowice 
 
Podstawowy przedmiot działalności jednostki 
Kod PKD: 9499Z 
 
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji 
Numer KRS: 0000294837 
 
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 
Od: 2019-01-01 
Do: 2019-12-31 
 
Założenie kontynuacji działalności 
 
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w kolejnym roku obrotowym. 
 
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 
 
Nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w kolejnym roku obrotowym. 
 
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce 
prawo wyboru, w tym: 
 
Fundacja jako jednostka OPP sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o 
rachunkowości: 
 
- sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat w formie i ze szczegółowością określoną w załączniku nr 6 do 
Ustawy o rachunkowości, 
- sporządza informację dodatkową do bilansu, 
- nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, 
- nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, 
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- wycena aktywów dokonywana jest w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w 
kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań - w kwocie wymagającej zapłaty, 
- rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. 
 
Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 
 
Metody wyceny: 
 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Ujmuje się w księgach według cen ich nabycia. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową. Stawki 
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych. 
 
Środki trwałe  
 
Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 
 
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 
ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodujące, że wartość 
użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość 
użytkową. 
 
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego 
rozłożenia jego wartości początkowej pomniejszonej o wartość rezydualną (jeśli taka będzie decyzja kierownika 
jednostki) na ustalony okres amortyzacji. 
 
Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub 
stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej ceny sprzedaży netto środka 
trwałego lub pozostałości środka trwałego. 
                                                                                               
Środki pieniężne      
 
Wycenia się w wartości nominalnej. 
 
Należności, roszczenia, zobowiązania  
 
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, a  zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Fundusze własne       
 
Wycenia się w wartości nominalnej. 
 
Ustalenie wyniku finansowego oraz ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 
 
Wynik finansowy ustalany jest w rachunku zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, 
w wiarygodnie ustalonej wartości. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. 
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BILANS 
 
Dla jednostek, o których mowa w art.. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem 
spółek kapitałowych, oraz jednostek o których mowa  w art..3 ust.3 pkt 1 i 2 tej ustawy 
 
 

Wiersz Wyszczególnienie
dane 

przekształcone - 
stan na

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018
AKTYWA

A.     Aktywa trwałe 3 294 066,28 3 230 797,20 3 230 797,20
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 402 168,08 1 443 899,00 1 443 899,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
IV.      Inwestycje długoterminowe 1 891 898,20 1 786 898,20 1 786 898,20

V.
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

B.       Aktywa obrotowe 7 893 292,87 5 480 350,84 5 480 350,84
I. Zapasy 0,00 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 33 216,41 27 100,81 27 100,81
III. Inwestycje krótkoterminowe 7 849 217,97 5 438 003,34 5 438 003,34

IV.
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 10 858,49 15 246,69 15 246,69

C.
Należne wpłaty na fundusz 
statutowy 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 11 187 359,15 8 711 148,04 8 711 148,04

PASYWA
A. Fundusz własny 10 818 538,62 8 482 687,77 8 482 687,77
I. Fundiusz statutowy 10 000,00 10 000,00 10 000,00
II.     Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00
III.     Zysk(strata) z lat ubiegłych 8 472 687,77 0,00 6 274 004,53
IV.     Zysk(strata) netto 2 335 850,85 8 472 687,77 2 198 683,24

B.
    Zobowiazania i rezerwy na 
zobowiazania 368 820,53 228 460,27 228 460,27

I. Rezerwy na zobowiazania 31 400,00 0,00 0,00
II Zobowiazania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   w tym z tyt. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00
III. Zobowiazania krótkoterminowe 315 940,53 224 860,27 224 860,27

   w tym z tyt. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00
IV.        Rozliczenia międzyokresowe 21 480,00 3 600,00 3 600,00

        Pasywa razem 11 187 359,15 8 711 148,04 8 711 148,04

stan na
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
 
 
 

Wiersz Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni
Rok poprzedni - 

dane 
przekształcone

A. Przychody z działalności statutowej 6 208 576,68 11 633 991,12 5 317 258,27

I.
Przychody z nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 5 619 579,11 11 180 171,18 4 863 438,33

II.
Przychody z odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 588 997,57 453 819,94 453 819,94

III.
Przychody z pozostałej działalności 
statutowej 0,00 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 3 180 105,65 3 161 245,35 2 777 537,73

I.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 1 587 046,32 1 695 121,94 1 311 414,32

II.
Koszty odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 1 593 059,33 1 466 123,41 1 466 123,41

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00

C.
Zysk( strata) z działalności 
statutowej( A-B) 3 028 471,03 8 472 745,77 2 539 720,54

D. Przychody z dzialalnosci gospodarczej 0,00 0,00 0,00
E. Koszty z działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00

F.
Zysk ( strata) z działalności 
gospodarczej( D-E) 0,00 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarzadu 753 837,20 0,00 381 424,97

H.
Zysk(strata) z działalności 
operacyjnej( C+F-G) 2 274 633,83 8 472 745,77 2 158 295,57

I. Pozostałe przychody operacyjne 2 600,00 0,00 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 4 432,84 0,00 44,80
K. Przychody finansowe 63 301,83 0,00 42 728,32
L. Koszty finansowe 228,97 0,00 2 237,85
M. Zysk( strata) brutto (H+I-J+K-L) 2 335 873,85 8 472 745,77 2 198 741,24
N. Podatek dochodowy 23,00 58,00 58,00
O. Zysk( strata) netto ( M-N) 2 335 850,85 8 472 687,77 2 198 683,24
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INFORMACJA DODATKOWA 
 
 
 
 
 

1) Kwota  wszelkich  zobowiązań  finansowych,  w tym  z tytułu  dłużnych  instrumentów  
finansowych, gwarancji  i poręczeń  lub  zobowiązań  warunkowych  nieuwzględnionych  
w bilansie,  ze  wskazaniem charakteru   i formy   wierzytelności  zabezpieczonych  rzeczowo;  
wszelkie   zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych 
są ujawniane odrębnie 

 
 

Nota 1 – Zobowiązania finansowe (w zł) 
 
 

Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 
Fundacja, na koniec okresu bilansowego, posiadała zobowiązania finansowe krótkoterminowe w kwocie 
315.940,53 zł. 

 
 

Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (w zł) 
 
 

Fundacja nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
 
 

Nota 3 – Zobowiązania emerytalne (w zł) 
 
 

Nie dotyczy. 
 
 

2) Kwota   zaliczek   i kredytów  udzielonych  członkom  organów  administrujących,  
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz 
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych  lub  umorzonych,  a także  zobowiązań  zaciągniętych  
w ich  imieniu  tytułem  gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem 
dla każdej kategorii 

 
 

Fundacja nie udzieliła pożyczki, ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących. 
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3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
 

Tabela ruchów środków trwałych 
 

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne 
i maszyny Inne środki trwałe Razem

zł zł zł zł

Wartość brutto na 
01.01.2019 1 589 122,23 44 517,28 41 885,97 1 675 525,48

Zwiększenia: 0,00 22 841,10 3 567,00 26 408,10

-       nabycie 0,00 22 841,10 3 567,00 26 408,10

Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość brutto na 
31.12.2019 1 589 122,23 67 358,38 45 452,97 1 701 933,58

Umorzenie na 
01.01.2019 184 359,52 9 455,35 37 811,61 231 626,48

Zwiększenia: 56 710,06 9 284,66 2 144,30 68 139,02

-       amortyzacja 56 710,06 9 284,66 2 144,30 68 139,02

Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenie na 
31.12.2019 241 069,58 18 740,01 39 955,91 299 765,50

Wartość netto

Stan na 01.01.2019 1 404 762,71 35 061,93 4 074,36 1 443 899,00

Stan na  31.12.2019 1 348 052,65 48 618,37 5 497,06 1 402 168,08
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Tabela ruchów wartości niematerialnych i prawnych 
 
 

Inne wartości 
niematerialne i 

prawne
Razem

zł zł

Wartość brutto na 
01.01.2019 8 456,55 8 456,55

Zwiększenia: 1 470,00 1 470,00

-       nabycie 1 470,00 1 470,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Wartość brutto na 
31.12.2019 9 926,55 9 926,55

Umorzenie na 
01.01.2019 8 456,55 8 456,55

Zwiększenia 1 470,00 1 470,00

-      amortyzacja 1 470,00 1 470,00

Zmniejszenia: 0,00 0,00

Umorzenie na 
31.12.2019 9 926,55 9 926,55

Wartość netto

Stan na 01.01.2019 0,00 0,00

Stan na 31.12.2019 0,00 0,00
 

 
                    

4)  Informacja o strukturze  zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 
w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje 
o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze źródeł publicznych 

 
 

· przychody z tytułu darowizn                                                                   4 941 824,42 zł
          w tym z tytułu 1% podatku 32 725,16 zł
· przychody z tytułu dotacji, w tym: 677 754,69 zł

na Przedszkole na Kopcu (organ prowadzący: Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji
i Rozwoju)  591 839,69 zł

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanyze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego)

85 915,00 zł

· przychody z tytułu opłat dotyczących Przedszkola 458 846,40 zł
· udział własny uczestnictwa w projekcie 79 100,00 zł
· kształcenie kadr 33 183,00 zł
· pozostałe przychody                17 868,17 zł
· pozostałe przychody finansowe                                                                     63 301,83 zł
· pozostałe przychody operacyjne                                                            2 600,00 zł
   łącznie przychody 6 274 478,51 zł

 
 

Przychody Fundacji w 2019 r. zostały uregulowane za pośrednictwem przelewów bankowych. 
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5)  Informacja o strukturze poniesionych kosztów 

 
· koszty poniesione na realizację celów statutowych  - nieodpłatna działalności 
pożytku publicznego

1 587 046,32 zł

        w tym udzielone darowizny 706 000,00 zł
· koszty poniesione na realizację celów statutowych  - odpłatna działalności 
pożytku publicznego

1 593 059,33 zł

· koszty poniesione na administrację 753 837,20 zł
· inne koszty operacyjne             4 432,84 zł
· koszty finansowe                    228,97 zł
łącznie koszty 3 938 604,66 zł

 
 

Koszty Fundacji w 2019 r. zostały uregulowane w większości za pośrednictwem przelewów bankowych. 
Za pomocą kasy, należącej do Przedszkola, zostało uregulowane jedynie zobowiązanie za 25,90 zł. 

 
 

6)  Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 
 

Fundacja nie odnotowała ruchów na funduszu statutowym 
 
 

7)  Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych  z tytułu 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

 
 

Fundacja w roku 2019 uzyskała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  w kwocie 
32.725,16 zł które wydatkowała w całości na cele statutowe. 
 

 
8)  Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i 
objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki 

 
 

Nie wystąpiły. 
 



 

 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
 

FUNDACJA TDJ  
NA  RZECZ  EDUKACJI I ROZWOJU 

z siedzibą w Katowicach Al. W. Roździeńskiego 1A 
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sporządzone: 
na podstawie art. 12 ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
08.05.2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 
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Fundacja TDJ  Na Rzecz  Edukacji i Rozwoju (dalej: „Fundacja”) uzyskała osobowość prawną 
w wyniku wpisania jej z dniem 13 grudnia 2007 roku do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294837. 
Dnia 10 lutego 2010 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 
Dnia  05 kwietnia 2013 roku została zarejestrowana w Sądzie zmiana nazwy  Fundacji TDJ Na 
Rzecz Nauki i Rozwoju  na Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju. 
Siedzibą Fundacji są Katowice Al. Roździeńskiego 1A 
Adres do korespondencji: 40-202 Katowice Al. Roździeńskiego 1A 
Adres poczty elektronicznej: fundacja@tdj.pl 
 
Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 240798176 (zaświadczenie z dnia 14 
grudnia 2007 roku) 
 
Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. 
W ciągu roku obrotowego Prezesem Zarządu była Pani Oliwia Kwiatkowska. W roku 
obrotowym, jak i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie 
Zarządu Fundacji. 
 
Celem działalności Fundacji – określonym w § 4 Statutu jest: 

1. prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej,                      
w szczególności ukierunkowanej na pomoc dzieciom i młodzieży uczącym się poprzez 
zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego 
rozwoju. 

2. inicjowania i realizacji programów na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży dla 
ich wszechstronnego rozwoju, prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, 
wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, ukierunkowanej na wzrost poziomu 
wykształcenia i rozwój zainteresowań oraz wspieranie rodziców i opiekunów w procesie 
wychowawczym 

3. pomoc w przygotowaniu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia młodzieży uczącej się 
oraz absolwentom;  

4. inicjowania i prowadzenia działalności i edukacji ekologicznej oraz w zakresie kultury 
fizycznej i sportu. 

5. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gmin wiejskich i miejskich oraz 
społeczności lokalnych w zakresie związanym ze wzrostem (intensyfikacją) funkcji 
społecznych, mieszkaniowych, turystycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych, 

6. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej 

7. prowadzenie działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 

8. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; 

9. prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia, w tym prowadzenie 
działalności związanej z profilaktyką zdrowotną dzieci i młodzieży;  

10. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
11. prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
12. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
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13. wspomaganie i organizowanie programów wypoczynku dzieci i młodzieży; 
14. prowadzenie działalności kulturalnej, związanej m. in. z ochroną dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 
15. prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
16. wspomaganiem i organizowaniem programów dotyczących turystyki i krajoznawstwa; 
17. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą: 
18. prowadzenie działalności w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
19. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w zakresie ustalonym w pkt. 1-18 powyżej. 

20. upowszechnianie postaw prospołecznych, szczególnie wolontariatu, współpracy 
międzypokoleniowej oraz aktywizacja społeczności lokalnych.  

 
 
Zgodnie z §5 i 5A Statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizację systemu wsparcia finansowego i rzeczowego dla działań służących 
wyrównywaniu szans, pomocy w  rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieraniu ich 
aktywności, w tym pozyskiwanie środków na fundowanie stypendiów dla dzieci i 
młodzieży umożliwiających im uczęszczanie do szkół i uczelni o wysokim poziomie, 
organizację i uczestniczenie w zajęciach uzupełniających oraz rozwijanie własnych 
przedsięwzięć i  zainteresowań; 

2. organizowanie wycieczek, kursów, kolonii, imprez kulturalnych oraz wyjazdów 
wypoczynkowo-edukacyjnych w kraju i za granicą, w tym związanych z edukacją 
ekologiczną i profilaktyką zdrowia dzieci i młodzieży 

3. organizacja i przeprowadzanie imprez, zbiórek publicznych oraz loterii dla 
pozyskiwania środków na realizację celów statutowych; 

4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i edukacyjnej 
związanej  
z realizacją celów statutowych; 

5. publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), 
związanych z realizacją celów statutowych; 

6. współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej a także 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi, 
inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne oraz 
podmiotami biznesowymi w zakresie związanym z realizacją celów statutowych jak 
również wspierania powyższych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji celów 
statutowych, 

7. rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów 
(wraz z ich otoczeniem) na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, 
kulturalne i gospodarcze. 

8. budowa, przebudowa, rozbudowa lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje 
publiczne, społeczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe,   

9. budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
gospodarczych, mieszkaniowych, turystycznych, sportowych i kulturalnych, 

10. inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój gospodarczy gmin 
wiejskich i miejskich;  

11. przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych i popegeerowskich, łącznie z 
adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 
kulturalne, 
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12. inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój techniki, wynalazczości                    
i innowacyjności oraz polegających na rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

13. udzielanie darowizn oraz pożyczek pieniężnych w zakresie związanym z realizacją celów 
statutowych, 

14. zakładanie żłobków, przedszkoli, szkół (podstawowych oraz ponadpodstawowych), jak 
również prowadzenie innych form dziennej opieki na dziećmi i młodzieżą;  

15.  prowadzenie placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, 
resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży; 

16. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 
zakresie związanym z realizacją celów statutowych Fundacji w kraju i zagranicą; 

17. organizację imprez kulturalnych, sportowych, popularyzację aktywnego stylu życia, 
organizację wypoczynku dzieci i młodzieży; 

18. organizowanie koncertów, festiwali, targów i wystaw, organizacja kursów edukacyjnych 
oraz szkoleń zawodowych i rozwojowych; 

19. organizacje i prowadzenie kół sportowych, kół kultury i kół krzewienia rozwoju 
regionalnego; 

20. przygotowywanie wniosków i realizację projektów dofinansowywanych przez instytucje 
UE oraz inne fundusze pomocowe. 

21. inicjowanie i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej we współpracy z placówkami 
medycznymi; 

22. inicjowanie i realizacja programów edukacji ekologicznej; 
23. tworzenie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą; 
24. tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych lub uczestniczenie w fundacjach. 

 
 

Fundacja realizuje swoje cele określone powyżej poprzez prowadzenie: 
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na: 

a) wydawaniu książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji,  
b) pozostałych pozaszkolnych formach edukacji związanych głównie z rozwijaniem 

własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym, 
c) doradztwie edukacyjno-zawodowym, 
d) pomocy społecznej i poradnictwie dla dzieci i młodzieży oraz działalności 

charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych formach wspierania 
finansowego w ramach pomocy społecznej, 

e) działalności organizatorów turystyki; 
f) pozostałej działalności związanej ze sportem; 
g) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej 

2) odpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na: 
a) zakładaniu i prowadzeniu żłobków, przedszkoli, szkół (podstawowych oraz 

ponadpodstawowych), jak również prowadzeniu innych form dziennej opieki nad 
dziećmi i młodzieżą – tj. opieka dzienna nad dziećmi, wychowanie przedszkolne, 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół 
policealnych 

b) wydawaniu książek i periodyków, broszur, ulotek i podobnych publikacji oraz 
pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; 

c) wydawaniu i produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych; 

d) prowadzeniu warsztatów, konferencji, szkoleń; 
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e) organizowaniu szkoleń, wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży, imprez 
integracyjnych – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność wspomagająca edukację, 
pozostała działalność związana ze sportem, pozostała działalność rozrywkowa i 
rekreacyjna; 

f) działalności organizatorów turystyki; 
g) doradztwie edukacyjno-zawodowym; 
h) udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym – pozostałe formy 

udzielania kredytów. 
i) Tworzeniu oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą; 
j) tworzeniu i przystępowaniu do spółek handlowych lub uczestniczeniu w fundacjach. 

 
 

 
Fundacja zgodnie z § 7 ust.5 Statutu nie prowadzi działalności gospodarczej.  
Zgodnie z § 7 ust.6 prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego nie 
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. (Dz.U.2018.646 
z dnia 2018.03.30 z późn. zm.) Prawo przedsiębiorców.  
 
 
Zarząd Fundacji w roku 2019 podejmował głównie uchwały dotyczące dostosowania Fundacji do 
wymagań RODO i przyjęcie polityki Ochrony Danych Osobowych, udzielenia darowizn 
z dochodów Fundacji, zmiany wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola oraz o zmianie statutu 
Fundacji (kopie uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem w załączeniu). 
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W 2019 roku Fundacja uzyskała następujące przychody w ogólnej kwocie: 6.274.478,51zł, w tym: 
 
      -     przychody z tytułu darowizn, w tym:                                        4 941 824,42 zł
           z tytułu 1% podatku 32 725,16 zł
      -     przychody z tytułu dotacji, w tym: 677 754,69 zł

na Przedszkole na Kopcu (organ prowadzący: Fundacja TDJ Na
Rzecz Edukacji i Rozwoju)  591 839,69 zł

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanyze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

85 915,00 zł

      -     przychody z tytułu opłat dotyczących Przedszkola 458 846,40 zł
      -     udział własny uczestnictwa w projekcie 79 100,00 zł
      -     kształcenie kadr 33 183,00 zł
      -     pozostałe przychody                17 868,17 zł
      -     pozostałe przychody finansowe                                                                     63 301,83 zł
      -     pozostałe przychody operacyjne                                                            2 600,00 zł
   łącznie przychody 6 274 478,51 zł  
 
Wpłacone w 2019 roku darowizny od prywatnych osób prawnych  i osób fizycznych to kwota 
4.941.824,42 zł, w tym przychody z tytułu wpłat 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 
kwota  32.725,16 zł. 
 
Przychody Fundacji w 2019 r.  zostały uregulowane za pośrednictwem przelewów bankowych. 
 
W 2019 roku Fundacja poniosła koszty w kwocie 4.644.604,66 zł, w tym: 
 

- koszty poniesione na realizację celów statutowych -
nieodpłatna działalności pożytku publicznego, w tym: 1 587 046,32 zł

        w tym udzielone darowizny 706 000,00 zł
- koszty poniesione na realizację celów statutowych -

odpłatna działalności pożytku publicznego 1 593 059,33 zł

      -     koszty poniesione na administrację 753 837,20 zł
      -     inne koszty operacyjne             4 432,84 zł
      -     koszty finansowe                    228,97 zł
łącznie koszty 3 938 604,66 zł  
 
Koszty Fundacji w 2019 r. zostały uregulowane w większości za pośrednictwem przelewów 
bankowych. Za pomocą kasy, należącej do Przedszkola, zostało uregulowane jedynie 
zobowiązanie za 25,90 zł. 



7 
 

W roku 2019 Fundacja zatrudniała średnio sześciu pracowników: 
 

- Prezes zarządu  
- Dyrektor ds. Kształcenia 
- Młodszy kierownik projektów 
- Koordynator projektów 
- Starszy kierownik projektów 

 
oraz 
 
w Przedszkolu Na Kopcu, które zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonej przez Burmistrza Wadowic w dniu 07 września 2015 roku (nr zaświadczenia 
3/2015) w roku 2017 w Przedszkolu zatrudnionych było średnio dwanaście osób: 
 

- Dyrektor przedszkola 
- Wicedyrektor 
- Koordynator finansowy 
- Pracownik administracyjno-biurowy  
- Nauczyciel przedszkolny - 6 osób 
- Woźna – 2 osoby 
- Pomoc nauczyciela  

 
Łączna kwota wynagrodzeń w 2019 roku wyniosła 1.137.168,28 zł, z tego: 
- wynagrodzenie dla Zarządu w 2019r. kwota  141.000,00 zł, 
- umowy zlecenie oraz umowa o dzieło 315.867,85 zł  
- osoby nadzorujące nie pobierały wynagrodzeń. 
 
Przedszkole posiada status samodzielnego pracodawcy. Przedszkole otrzymało NIP 5512622569 
oraz REGON 362440709. 
 
Fundacja w 2019 roku udzieliła pożyczki dla następujących podmiotów. 
 
Pożyczki udzielone (paragraf 5 ust. 13 Statutu) w roku 2019: 

- 250.000,00 zł na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Collegium Marianum (pożyczka została 
udzielona z przeznaczeniem na cele statutowe pożyczkobiorcy, tj. prowadzona 
działalność edukacyjna, oświatowa, ukierunkowana na pomoc dzieciom i młodzieży 
uczącej się; pożyczka została udzielona na czas określony do 31.12.2023 r. – zwrot 
pierwszej raty pożyczki nastąpić ma do 31.12.2020 r. w kwocie 100.000,00 zł, następnie w 
trzech równych ratach po 50.000,00 zł co rok rozpoczynając od 31.12.2021 r.) 
Saldo na 31.12.2019 roku wynosi 250.000,00 zł; 

Pożyczki udzielone (paragraf 5 ust.13 Statutu) w latach poprzednich - nierozliczone na dzień 
bilansowy:   

- 26.898,20 zł na rzecz Pani Joanny Krodkiewskiej na sfinansowanie kosztów studiów 
(pożyczka zostanie przekazana w czterech transzach po 2.800,00£; na dzień 31.12.2019 r. 
zostały przekazane dwie transze pożyczki; przelew transzy pożyczki przekazywany jest 
według średniego kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania 
przelewu; pożyczka zostanie spłacona w ośmiu ratach po 1.400,00£ po przeliczeniu 
według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający wymagalność raty, jeśli osiągnie 
Beneficjent osiągnie stały przychód ze stosunku pracy przekraczający 200% przeciętnego 
wynagrodzenia rocznego). 
Saldo na 31.12.2019 roku wynosi 26.898,20 zł; 
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- 2.000.000,00 zł na rzecz Towarzystwa Edukacyjnego Samuel (pożyczka została udzielona 
na remont budynku szkoły prowadzonej przez Pożyczkobiorcę; pożyczka została 
udzielona na czas określony do 03.12.2022 r.; zwrot pożyczki nastąpić ma w ratach, 
w 2019 r. – miesięcznie po 25.000,00; w 2020 – miesięcznie po 35.000,00 zł; w 2021 –
miesięcznie po 45.000,00 zł; w 2022 – miesięcznie po 61.666,67 zł). 
Saldo na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1.700.000,00 zł; 

- 30.000,00 zł na rzecz Pana Wojciecha Hetnał (pożyczka została udzielona na 
dofinansowanie studiów; zwrot pożyczki nastąpić ma w okresie 5 lat od dnia udzielenia 
pożyczki). Saldo na dzień 31.12.2019 roku wynosi 30.000,00 zł 

- 50.000,00 zł na rzecz Pana Mikołaja Barczentewicza na sfinansowanie kosztów studiów 
(pożyczka udzielona w 2012 roku na czas określony do 20.08.2022 roku; zwrot pożyczki 
nastąpić ma w 5 równych ratach rocznych płatnych w terminach do dnia: 20.08.2018 
roku, 20.08.2019 roku, 20.08.2020 roku, 20.08.2021 roku, 20.08.2022r.) 
Saldo na 31.12.2019 roku wynosi 50.000,00 zł; 

- 200.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincja 
Chrystusa Króla na działalność edukacyjną oraz  opiekuńczo charytatywną (pożyczka 
udzielona w 2016 roku spłata pożyczki w 4 ratach płatnych do 31 dnia grudnia każdego 
kolejnego roku poczynając od roku 2016 po 50.000,00 zł) 
Saldo na 31.12.2019 roku wynosi 50.000,00 zł. 
 

Razem saldo na 31.12.2019 roku z tytułu udzielonych pożyczek wyniosło 2.086.898,20 zł. 
 
Na koniec roku 2019 roku Fundacja posiadała łącznie środki pieniężne w kwocie 7.643.945,64 zł. 
Środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych w PKO BP S.A. w kwotach: 
 
      -    rachunek bankowy Fundacja 888.233,64 zł
      -    rachunek bankowy pomocniczy Fundacja 38.824,02 zł
      -    rachunek bankowy pomocniczy Fundacja 2.368,00 zł
      -    rachunek lokat bankowych 6.000.000,00 zł
      -    rachunek bankowy Przedszkole 127.622,23 zł
      -    rachunek żywieniowy Przedszkole 1.986,09 zł
      -    rachunek pomocniczy Przedszkole 10.000,00 zł
      -    rachunek pomocniczy Przedszkole 176,87 zł
      -    rachunek lokat bankowych Przedszkole   574.734,79 zł  
 
W 2019 r. Fundacja zlikwidowała kasę. 
 
Fundacja nie wydatkowała środków na zakup obligacji, udziałów, akcji w innych jednostkach. 
Nie nabywała w roku 2019 nieruchomości. 
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W 2019 roku Fundacja wraz z Przedszkolem poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 
26.408,10 zł  
Powyższe nakłady zostały poniesione na: 
 
      -     urządzenia techniczne i maszyny 22.841,10 zł
      -     inne środki trwałe 3.567,00 zł  
 
Wartość aktywów i zobowiązań  wynikających ze sprawozdania finansowego na dzień  
31 12.2019 roku wynosi: 
 
      -     wartość aktywów trwałych           3.294.066,28 zł
      -     wartość aktywów obrotowych      7.893.292,87 zł
      -     wartość rezerw na zobowiązania 31.400,00 zł
      -     wartość zobowiązań                         315.940,53 zł
      -     wartość rozliczeń międzyokresowych 21.480,00 zł  
 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: 
 

W 2019 Fundacja otrzymała dotacje,  w łącznej kwocie 677.754,69 zł w tym:  
             

- z Urzędu Gminy Wadowice na Przedszkole na
Kopcu                           591.839,69 zł

- z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanyze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego)

85.915,00 zł

 
 
Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:  
  
Fundacja za 2019 rok zobowiązana była złożyć deklaracje podatkowe: CIT-8 , PIT-4R, VAT-9M  
Na koniec roku z tytułu zobowiązań podatkowych na Fundacji ciążyło: 
      -     z tyt. podatku od towarów i usług 391,00 zł
      -     z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 23.524,00 zł
      -     z tyt. składek ZUS 121.397,71 zł  
 
W 2019 roku nie przeprowadzono w Fundacji kontroli. 
 
Fundacja w 2019 r. nie przyjęła, ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10.000,00 euro. 
 
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 
 


