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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat KATOWICE

Gmina KATOWICE Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 
871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2012-06-17 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Paweł Cieślak - Prezes Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jacek Domogała - Przewodniczący Rady Fundacji
Czesław Kisiel - Członek Rady Fundacji 
Waldemar Łaski - Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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1) prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, 
oświatowej, charytatywnej, w szczególności ukierunkowanej na 
pomoc dzieciom i młodzieży uczącej się poprzez zapewnienie im 
warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego 
rozwoju. 
2) inicjowanie 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,
4) inicjowanie i prowadzenie działalności 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;
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;
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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

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;
3)  Organizację i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla 
pozyskiwania środków na realizację celów statutowych;
4) Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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 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 adaptacja na cele: gospodarcze, 
edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne
12) Inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój 
techniki, wynalazczości  i innowacyjności oraz polegających na 
rozpowszechnianiu i wdrazaniu nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2011 roku Fundacja poniosła koszty statutowe w kwocie 178 622 zł, w tym:
• udzieliła stypendiów na łączną kwotę         173622,00 zł 
• przekazała darowizny w łącznej kwocie 5000,00 zł

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

46

1

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2 008 403,28 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 990 520,44 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 17 882,84 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 269,30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 380 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 380 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 269,30 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych 
zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym

269,30 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 189 992,46 zł 269,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

178 622,00 zł 269,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

11 370,46 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2012-06-17 10



w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

3,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

1,00 osób

e) inne osoby 2,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0,00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł
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6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Paweł Cieślak / Prezes Zarządu / 03.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sygnatura  sprawozdania (wypełnia 
MPiPS)

Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

                      
Ministerstwo Pracy

                      i 
Polityki Społecznej

                    

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z 
działalności

                      organizacji pożytku publicznego
                    

za rok 2012

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat KATOWICE

Gmina KATOWICE Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 
871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Paweł Cieślak - Prezes Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jacek Domogała - Przewodniczący Rady Fundacji
Czesław Kisiel - Członek Rady Fundacji
Waldemar Łaski - Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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,
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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność charytatywnej

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

- udzielenia stypendiów
- udzielanie darowizn
- przyznawania pożyczek

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

58

12

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2013-06-05 5



1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 5 355 957,79 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 270 908,72 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 85 049,07 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 97,90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ (udzielanie stypendiów) 97,90 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 851 633,69 zł 97,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

835 714,47 zł 97,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

15 919,22 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

1,00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 1,00 osób

2,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

1,00 osób

e) inne osoby 1,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0,00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 100 000,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych par. 5 pkt 13 statutu 
Fundacji

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

PAWEŁ CIEŚLAK / PREZES ZARZĄDU / 28.03.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Weronika Łukaszczyk 
(05.04.2013-31.12.2013)

Prezes Zarządu TAK

Paweł Cieślak (01.01.2013-
05.04.2013)

Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Czesław Kisiel Członek Rady Fundacji TAK

Waldemar Łaski 
(01.01.2013-09.04.2013)

Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Domogała Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Mirosław Bendzera 
(09.04.2013-31.12.2013)

Członek Rady Fundacji TAK

Adam Wojciechowski 
(09.04.2013-31.12.2013)

Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Wójcik (09.04.2013-
31.12.2013)

Członek Rady Fundacji TAK
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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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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”.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Zgodnie z §5 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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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,
12. inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój techniki, 
wynalazczości                    i innowacyjności oraz polegających na 
rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej”.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

-udzielanie stypendiów
-udzielanie darowizn
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

73

21

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania gdzie 
indziej niesklasyfikowana

88.99.Z

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Działalność wspomagająca 
edukację

85.60.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6 633 259,71 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 127 210,91 zł

e) Pozostałe przychody 6 506 048,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 001 078,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 001 078,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 646,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 4 631 535,01 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 646,70 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 783 393,25 zł 646,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 646,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

81 572,58 zł

701 820,67 zł 0,00 zł

1 Działalność wspomagająca edukację (udzielanie stypendiów) 646,70 zł

1 Udzielanie stypendiów 646,70 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,9 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 37 621,43 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

37 621,43 zł

37 621,43 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

6 500,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 340,00 zł

2,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

6 500,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Prezes zarządu był zatrudniony na pełen etat, natomiast 
pracownik fundacji na pół etatu

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 340,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Weronika  Łukaszczyk - prezes 
zarządu fundacji. 03.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Weronika Łukaszczyk (do 
31.12.2014)

Prezes Zarządu TAK

Oliwia Kubacki (od 
1.01.2015)

Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Czesław Kisiel Przewodniczacy Rady 
Fundacji

TAK

Wojciech Gelner Członek Rady Fundacji TAK

Mirosław Bendera Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Wójcik Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Swoje cele założone w statucie, tj.
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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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”.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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,
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

200

40

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

Zarząd Fundacji w roku 2014 podejmował  głownie uchwały przyznające dzieciom i młodzieży stypendia 
oraz przyznające darowizny osobom fizycznym i prawnym: ( kopie uchwał potwierdzone za zgodność z 
oryginałem w załączeniu).
W 2014r. Fundacja rozpoczęła remont budynku, który ma być wykorzystywany na prowadzenie w 
ramach działalności statutowej, różnych form dziennej opieki nad dziećmi

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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realizację celów 
statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 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,
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.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Działalność wpomagająca 
edukację. udzielanie 
darowizn oraz pożyczek 
pieniężnych w zakresie 
związanym z realizacją 
celów statutowych. 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. pomoc w 
przygotowaniu do 
podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia młodzieży 
uczącej się,

86.60.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania gdzie 
indziej niesklasifikowana. 
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; 
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

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 9 026 048,27 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 905 518,46 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 120 529,81 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 045 870,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 045 870,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 782,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 5 970 396,27 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 411 206,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 9 782,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 782,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 494 311,90 zł 9 782,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 494 311,90 zł 9 782,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność wspomagająca edukację (udzielanie stypendiów) 9 782,00 zł

1 Udzielanie stypendiów 9 782,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 111 743,22 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

50 366,60 zł

50 366,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 61 376,62 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

5 059,60 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2 083,00 zł

2,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2015-07-14 11



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

5 059,60 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 15 000,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 083,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - finansowanie nauki
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Oliwia Kubacki 14.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Domogała członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Gelner członek Rady Fundacji TAK

Mirosław Bendzera członek Rady Fundacji TAK

Czesław Karol Kisiel członek Rady Fundacji TAK

Maciej Wójcik członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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. 
”.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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,
ulturalne,
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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2016-07-06 3



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

200

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja realizuje swoje cele określone powyżej poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego polegającej na:
1) wydawaniu książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, 
2) pozostałych pozaszkolnych formach edukacji związanych głównie z rozwijaniem własnych 
zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym,
3) doradztwie edukacyjno-zawodowym,
4) pomocy społecznej i poradnictwie dla dzieci i młodzieży oraz działalności charytatywnej polegającej 
na gromadzeniu funduszy lub innych formach wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
5) działalności organizatorów turystyki;
6) pozostałej działalności związanej ze sportem;
7) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej

Fundacja zgodnie z § 7 ust.5 Statutu nie prowadzi działalności gospodarczej

Zarząd Fundacji w roku 2015 podejmował  głównie uchwały przyznające dzieciom i młodzieży stypendia 
oraz przyznające darowizny osobom fizycznym i prawnym 

W 2014r. Fundacja rozpoczęła remont budynku, który miał być wykorzystywany na prowadzenie w 
ramach działalności statutowej, różnych form dziennej opieki nad dziećmi. We wrześniu 2015roku 
zakończono inwestycje na dzierżawionej  nieruchomości w Kleczy Dolnej. Nakłady na inwestycję 
zamknęły się kwotą 1 593 270,08 zł. Powstało w ramach działalności statutowej Niepubliczne 
Przedszkole Na Kopcu. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ( 
zaświadczenie Burmistrza Wadowic nr 3/2015 z dnia 07.09.2015r.). Uchwałą Zarządu Fundacji z dn. 
07.09.2015r. Przedszkolu nadano status samodzielnego pracodawcy. Przedszkole otrzymało NIP 
5512622569 oraz REGON 362440709.

Fundacja w 2015r.  udzieliła dwie pożyczki w łącznej kwocie 450 000 zł dla parafii p.w. NSJ w Śremie 
(paragraf 5 ust.13 Statutu)
Pożyczki udzielone  -nierozliczone na dzień bilansowy:  
• 50 000 zł na rzecz Pana Mikołaja Barczentewicza na sfinansowanie kosztów studiów (pożyczka 
udzielona w 2012r.na czas określony do 20.08.2022r.; zwrot pożyczki nastąpić ma w 5 równych ratach 
rocznych płatnych w terminach: 20.08.2018r., 20.08.2019r., 20.08.2020r., 20.08.2021r., 20.08.2022r.  
• 15 000 zł na rzecz Pana Mikołaja Barczentewicza na sfinansowanie kosztów związanych ze studiami 
(pożyczka udzielona w 2014r. na czas określony do 20.08.2017r. 
• 200 000 zł na rzecz Parafii p.w. NSJ w Śremie  na działalność opiekuńczo charytatywną (pożyczka 
udzielona w 2015r. spłata pożyczki w 56 ratach płatnych do 28 dnia każdego kolejnego m-ca poczynając 
od m-ca 28.09.2015)
• 250 000 zł na rzecz Parafii p.w. NSJ w Śremie  na działalność opiekuńczo charytatywną (pożyczka 
udzielona w 2015r. spłata pożyczki w  50 ratach płatnych do 28 dnia każdego kolejnego m-ca poczynając 
od m-ca 28.01.2016 po 5000 zł

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Działalność wpomagająca 
edukację. udzielanie 
darowizn oraz pożyczek 
pieniężnych w zakresie 
związanym z realizacją 
celów statutowych. 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. pomoc w 
przygotowaniu do 
podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia młodzieży 
uczącej się,

86.60.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Niepublicznego 
Przedszkola "Na Kopcu" 
 w Kleczy Dolnej nad 
którym nadzór 
pedagogiczny sprawuje 
Małopolski Kurator 
Oświaty. 
Podstawowymi celami 
Przedszkola są: 
wspomaganie 
indywidualnego 

85.10.Z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania gdzie 
indziej niesklasifikowana. 
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; 
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

88.99.Z
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rozwoju dzieci z 
wykorzystaniem jego 
wrodzonych 
możliwości, pomoc 
rodzicom w 
wychowaniu dzieci oraz 
opieka nad nimi.
2. Przedszkole realizuje 
cele dydaktyczne, 
wychowawcze i 
opiekuńcze zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami oraz 
Statutem Fundacji, w 
szczególności poprzez: 
a) personalizację pracy 
dydaktyczno-
wychowawczej i 
opiekuńczej, 
wymagającej 
aktywności dziecka; 
b) umożliwienie 
przyswajania 
umiejętności 
rozumowania; 
c) maksymalne 
wykorzystanie 
możliwości każdego 
dziecka; 
d) wspieranie w 
dzieciach solidarności i 
otwartości; 
e) wykorzystywanie 
nowych sposobów 
komunikowania się oraz 
zdobyczy naukowych i 
technologicznych; 
f) zwrócenie uwagi na 
rozwój fizyczny dzieci, 
jak również na 
kształtowanie ich 
wrażliwości estetycznej, 
z uwzględnieniem 
przejawów ich własnej 
oryginalności i 
kreatywności; 
g) sprawowanie opieki 
nad dziećmi 
odpowiednio do ich 
potrzeb i możliwości 
Przedszkola.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8 825 989,52 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 664 111,07 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 64 984,76 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 96 893,69 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 215 816,69 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

1 113 923,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13 451,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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0,00 zł

96 893,69 zł

2.4. Z innych źródeł 7 596 721,13 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 723 008,99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -101 822,87 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 107 933,71 zł 13 451,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 941 102,08 zł 13 451,70 zł

166 807,63 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

24,00 zł 0,00 zł

1 Działalność wspomagająca edukację (udzielanie stypendiów) 13 451,70 zł

1 Udzielanie stypendiów 13 451,70 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

5,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

5,0 etatów

11,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 157 023,97 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

145 388,19 zł

130 988,19 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

14 400,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 635,78 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

189 789,31 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 150 815,39 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 38 973,92 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

5 333,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3 163,00 zł

5,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

5 333,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 450 000,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 016,66 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 13. udzielanie darowizn 
oraz pożyczek pieniężnych 
w zakresie związanym z 
realizacją celów 
statutowych.
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Cieślak, na podstawie 
pełnomocnictwa, 06.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Domogała członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Gelner członek Rady Fundacji TAK

Mirosław Bendzera członek Rady Fundacji TAK

Czesław Karol Kisiel członek Rady Fundacji TAK

Maciej Wójcik członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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. 
”.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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,
ulturalne,
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.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

320

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja w roku 2016:
Zrealizowała 7 swoich Programów
1)Stypendium College- Wyjazdy do Anglii. Dzięki stypendium, laureat ma możliwość podjęcia nauki w 
jednym z najlepszych Colleg’y  w Wielkiej Brytanii – Ampleforth College. Po powrocie alumni zostają 
objęci programem wsparcia, dzięki któremu mają możliwość odbycia staży w spółkach TDJ pod okiem 
najlepszych managerów, a także korzystania z indywidualnego mentoringu pod okiem najlepszych 
specjalistów.  
2) Wakacyjne Obozy Marzeń- Wyjazdy wakacyjne dla dzieci. W współpracy z Fundacją Ulica, 
posiadającej wieloletnie doświadczenie w pomaganiu dzieciom i młodzieży osiągać rzeczy niemożliwe, 
dzieci pracowników spółek TDJ mają okazję uczestniczyć w obozach marzeń. Podczas tygodniowego 
wyjazdu finansowanego przez nasza Fundację, uczniowie w wieku 11-15 będą mieli okazje odkryć swoje 
talenty i pracować nad ich rozwijaniem. 
3) Kuźnia Marzeń - projekt rozwojowy dla dzieci i młodzieży
4) Stypendialny Program Rozwojowy- Program stypendialno-rozwojowy. Stypendium do 2000 zł
Jest to program będący bardziej rozwiniętą formą stypendiów edukacyjnych, przeznaczony dla bardziej 
świadomych odbiorców. W ramach stypendium można sfinansować szeroko pojęte działania z zakresu 
edukacji i rozwoju do kwoty 2000 zł. W ramach stypendium odbędą się także dwa spotkania podczas 
których laureaci będą mogli z najlepszymi ekspertami zaplanować swój dalszy rozwój, a jednocześnie 
zostaną objęcie opieka indywidualną mentora. 

5) Wyjazd do Taize
7) Prowadzenie Przedszkola
8) 1.1. Stypendia edukacyjne dla dzieci pracowników 
Wiek: 10- 15 lat
Zgłoszenia do 8 września za pomocą formularza na www.  Należy napisać kosztorys i uzasadnienie 
wydatków
Maksymalna kwota stypendium 1000 zł. 
Jest to program stypendiów finansowych. Osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w 
obszarze szeroko pojętej edukacji i rozwoju do kwoty maksymalnie 1000 zł. Dzięki stypendium można 
sfinansować zajęcia dodatkowe, naukę języka, wyjazdy edukacyjne. 

Fundacja zgodnie z § 7 ust.5 Statutu nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Zarząd Fundacji w roku 2016 podejmował  głównie uchwały przyznające dzieciom i młodzieży stypendia 
oraz przyznające darowizny osobom fizycznym i prawnym: (kopie uchwał potwierdzone za zgodność z 
oryginałem w załączeniu).
Fundacja w 2016 roku otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę                     6 
700 zł na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  z czego wykorzystana została kwota  6 609,39 zł, a pozostała część została zwrócona.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

ziałalność wpomagająca 
edukację. udzielanie 
darowizn oraz pożyczek 
pieniężnych w zakresie 
związanym z realizacją 
celów statutowych. 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. pomoc w 
przygotowaniu do 
podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia młodzieży 
uczącej się,

86.60.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania gdzie 
indziej niesklasifikowana. 
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; 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

88.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Prowadzenie 
Niepublicznego 
Przedszkola "Na Kopcu" 
w Kleczy Dolnej nad 
którym nadzór 
pedagogiczny sprawuje 
Małopolski Kurator 
Oświaty. 
Podstawowymi celami 
Przedszkola są: 
wspomaganie 
indywidualnego 
rozwoju dzieci z 
wykorzystaniem jego 
wrodzonych 
możliwości, pomoc 
rodzicom w 
wychowaniu dzieci oraz 
opieka nad nimi. 2. 
Przedszkole realizuje 
cele dydaktyczne, 
wychowawcze i 
opiekuńcze zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami oraz 
Statutem Fundacji, w 
szczególności poprzez: 
a) personalizację pracy 
dydaktyczno-

85.10.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja obozów dla 
dzieci i młodzieży pod 
nazwą "Obozy Marzeń 
TDJ" był to po raz 
pierwszy organizaowany 
przez naszą organizację 
wyjazd na wakacyjny obóz 
w sierpniu 2016 Był on 
przeznaczony dla uczniów 
w wieku 11-15 lat. Projekt 
ten był realizowany we 
współpracy z Fundacją 
Ulica, posiadającej 
wieloletnie doświadczenie 
w pomaganiu dzieciom i 
młodzieży osiągać rzeczy 
niemożliwe, dzieci 
pracowników spółek TDJ 
mają okazję uczestniczyć 
w obozach marzeń. 
Podczas tygodniowego 
wyjazdu finansowanego 
przez nasza Fundację, 
uczniowie w wieku 11-15 
będą mieli okazje odkryć 
swoje talenty i pracować 
nad ich rozwijaniem.

79.12.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

wychowawczej i 
opiekuńczej, 
wymagającej 
aktywności dziecka; b) 
umożliwienie 
przyswajania 
umiejętności 
rozumowania; c) 
maksymalne 
wykorzystanie 
możliwości każdego 
dziecka; d) wspieranie 
w dzieciach solidarności 
i otwartości; e) 
wykorzystywanie 
nowych sposobów 
komunikowania się 
oraz zdobyczy 
naukowych i 
technologicznych; f) 
zwrócenie uwagi na 
rozwój fizyczny dzieci, 
jak również na 
kształtowanie ich 
wrażliwości estetycznej, 
z uwzględnieniem 
przejawów ich własnej 
oryginalności i 
kreatywności; g) 
sprawowanie opieki 
nad dziećmi 
odpowiednio do ich 
potrzeb i możliwości 
Przedszkola.

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8 966 933,00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 488 808,96 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 381 230,35 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 96 893,69 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

6 609,39 zł

193 910,07 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 689 376,75 zł

0,00 zł

10 600,00 zł

1 678 776,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 7 069 363,59 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7 673,20 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7 673,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 200 519,46 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 393 064,06 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 35 076,75 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 441 898,50 zł 7 673,20 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 095 744,90 zł 7 673,20 zł

346 153,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Stypendia edukacyjne 8 950,00 zł

1 Stypendia Edukacyjne 7 673,20 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

8,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7,5 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-10 12



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 327 986,34 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

316 888,54 zł

243 617,09 zł

- nagrody

- premie

63 000,00 zł

2 580,00 zł

- inne świadczenia 7 691,45 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 097,80 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

327 986,34 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 119 874,95 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 208 111,39 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

6 402,02 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3 520,98 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

5 700,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 200 000,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 570,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Kopalnia Aktywności Wsparcie wolontariatu 
pracowniczego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej- Program FIO

6 609,39 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 13. udzielanie darowizn 
oraz pożyczek pieniężnych 
w zakresie związanym z 
realizacją celów 
statutowych.
paragraf 5 ust.13 Statutu
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Oliwia Kwiatkowska 07.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Czesław Kisiel członek TAK

Tomasz Domogała przewodniczący NIE

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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 
roku 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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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,
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.

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 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

sklasyfikowanej.

2/odpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na zakładaniu i 
prowadzeniu żłobków, przedszkoli, szkół ( podstawowych oraz 
ponadpodstawowych) jak również prowadzeniu innych form dziennej 
opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Fundacja zgodnie z § 7 ust.5 Statutu nie prowadzi działalności 
gospodarczej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

undacja TDJ działa od 2012 roku z inicjatywy Tomasza Domogały, będącego właścicielem firmy 
rodzinnej TDJ S.A. Wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla 
społeczeństwa, Fundacja dąży do zwiększenia możliwości dzieci i młodzieży w tym zakresie poprzez 
realizację projektów i inicjatyw opartych na czterech filarach: wartościach, kompetencjach, pasjach i 
rodzinie. Jej dotychczasowe programy edukacyjne i rozwojowe, liczne warsztaty, wyjazdy i stypendia 
były dedykowane pracownikom spółek portfelowych TDJ oraz ich dzieciom.
Misja TDJ

Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie 
i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

Organizacja realizowała swoje cele statutowe wspierając dzieci i młodzież. Fundacja TDJ w 2017 
realizowała następujące projekty:
1. Indywidualny Program Rozwoju- Program wsparcia bezpośredniego dla 25 młodych ludzi 
inwestujących 
2. Stypendialny program Rozwoju- Wsparcie finansowe i merytoryczne młodych i zdolnych osób 20 
beneficjentów Jest to program będący bardziej rozwiniętą formą stypendiów edukacyjnych, 
przeznaczony dla bardziej świadomych odbiorców. W ramach stypendium można sfinansować szeroko 
pojęte działania z zakresu edukacji i rozwoju do kwoty 2000 zł. W ramach stypendium odbędą się także 
dwa spotkania podczas których laureaci będą mogli z najlepszymi ekspertami zaplanować swój dalszy 
rozwój, a jednocześnie zostaną objęcie opieka indywidualną mentora. 
3. Wakacje z Pasją - wypoczynek wakacyjny dla 140 osób
4. English Camp - 40 uczestników obozu anglojęzycznego
5. Stypendia Edukacyjne - około 15 stypendystów
6. Stypendium College  - wyjazdy do Anglii. Dzięki stypendium, laureat ma możliwość podjęcia nauki w 
jednym z najlepszych Colleg’y  w Wielkiej Brytanii – Ampleforth College. Po powrocie alumni zostają 
objęci programem wsparcia, dzięki któremu mają możliwość odbycia staży w spółkach TDJ pod okiem 
najlepszych managerów, a także korzystania z indywidualnego mentoringu pod okiem najlepszych 
specjalistów w 20173 uczestników, dwie osoby w UK, a jedna w USA na roczną naukę, 
7. 30 osób uczestniczyło w projektach wolontariatu pracowniczego- Kopalni Aktywności i Wytwórni 
Kompetencji Społecznych i Obywatelskich 

Fundacja zgodnie z § 7 ust.5 Statutu nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Zarząd Fundacji w roku 2016 podejmował  głównie uchwały przyznające dzieciom i młodzieży stypendia 
oraz przyznające darowizny osobom fizycznym i prawnym: (kopie uchwał potwierdzone za zgodność z 
oryginałem w załączeniu).

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

350

6

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Prowadzenie obozów i 
wyjazdów dla dzieci. 
Programy Stypendialne. 
Wsparcie mentoringowe, 
tutorskie, couchingowe. 
Głównie poprzez 
Indywidualny Program 
Rozwoju, ale też poprzez 
Stypendialny Program 
Rozwoju, Stypendium 
College i inne działania. 
Wspieraliśmy także 
jednostki edukacyjne i 
nauczycieli prowadząc 
wsparcie merytoryczne 
Działalność cały czas, 
systematycznie jest 
poszerzana. Swoim 
wsparciem Fundacja TDJ 
na Rzecz Edukacji i 
Rozwoju w roku 2017 
objeła łącznie ponad 
trzystu młodych ludzi z 
całej Polski. Szczególnie 
cennym wydają nam się 
wyjazdy na zagraniczne 
stypendia do szkół takich 
jak miedzy innymi 
Ampleforth College. Jest 
to jedna z czołowych 
prywatnych szkół z 
zakwaterowaniem w całej 
Wielkiej Brytanii W roku 
2017 przebywało na 
stypendium dwoje 
uczniów.

88.99.Z

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, 
a także działania 
wspomagające rozwój 
demokracji

Organizacja obozów dla 
dzieci i młodzieży pod 
nazwą "Wakacje z PasjąJ" 
był to po raz pierwszy 
organizowany przez naszą 
organizację wyjazd na 
wakacyjny obóz w 
sierpniu 2017 Był on 
przeznaczony dla uczniów 
w wieku 11-15 lat. Projekt 
ten był realizowany we 
współpracy z Fundacją 
Ulica, posiadającej 
wieloletnie doświadczenie 
w pomaganiu dzieciom i 
młodzieży osiągać rzeczy 
niemożliwe, dzieci 
pracowników spółek TDJ 
mają okazję uczestniczyć 
w obozach marzeń. 
Podczas tygodniowego 
wyjazdu finansowanego 
przez nasza Fundację, 
uczniowie w wieku 11-15 
będą mieli okazje odkryć 
swoje talenty i pracować 
nad ich rozwijaniem.

79.12.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

Prowadzenie 
Niepublicznego 
Przedszkola "Na Kopcu" 
w Kleczy Dolnej nad 
którym nadzór 
pedagogiczny sprawuje 
Małopolski Kurator 
Oświaty. 
Podstawowymi celami 
Przedszkola są: 
wspomaganie 
indywidualnego 
rozwoju dzieci z 
wykorzystaniem jego 
wrodzonych 
możliwości, pomoc 
rodzicom w 
wychowaniu dzieci oraz 
opieka nad nimi. 2. 
Przedszkole realizuje 
cele dydaktyczne, 
wychowawcze i 
opiekuńcze zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami oraz 
Statutem Fundacji, w 
szczególności poprzez: 
a) personalizację pracy 
dydaktyczno-
wychowawczej i 
opiekuńczej, 
wymagającej 
aktywności dziecka; b) 
umożliwienie 
przyswajania 
umiejętności 
rozumowania; c) 
maksymalne 
wykorzystanie 
możliwości każdego 
dziecka; d) wspieranie 
w dzieciach solidarności 
i otwartości; e) 
wykorzystywanie 
nowych sposobów 
komunikowania się 
oraz zdobyczy 
naukowych i 
technologicznych; f) 
zwrócenie uwagi na 
rozwój fizyczny dzieci, 
jak również na 
kształtowanie ich 
wrażliwości estetycznej, 
z uwzględnieniem 
przejawów ich własnej 

85.10.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8 564 152,12 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 835 613,53 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 728 538,59 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

55 025,77 zł

1 320,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

oryginalności i 
kreatywności; g) 
sprawowanie opieki 
nad dziećmi 
odpowiednio do ich 
potrzeb i możliwości 
Przedszkola.

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 25 826,35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 444 906,67 zł
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388 560,90 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 307 306,99 zł

0,00 zł

5 020,00 zł

1 302 286,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 6 786 112,11 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 25 826,35 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 290 081,59 zł 25 826,35 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 537 749,31 zł 25 826,35 zł

752 332,28 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wsparcie systemu edukacji 25 826,35 zł

1 Akademia Liderów Edukacji 10 000,00 zł

2 Stypendia Edukacyjne 15 826,35 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 297 864,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -23 793,69 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

12,0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

11,4 etatów

12,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

24,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4,00 osób

20,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 530 891,98 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

517 966,98 zł

517 966,98 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 925,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

530 891,98 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 257 783,58 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 273 108,40 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

25 000,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3 264,33 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

24,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4,00 osób

20,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

48 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

W skład wynagrodzeń weszły premie roczne, a organ 
zarządu przebywał do sierpnia na urlopie macierzyńskim. 
Pełnomocnik pełnił swoją rolę społecznie.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 364 657,60 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie opieki 
przedszkolnej

Prowadzenie opieki i edukacji Urząd Gminy Wadowice 388 560,90 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 370,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wytwórnia Kompetencji 
Społecznych i Obywatelskich

Promocja wolontariatu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

1 320,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Oliwia Kwiatkowska - prezes 
Fundacji TDJ Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Czesław Kisiel Rada Fundacji TAK

Tomasz Domogała Rada Fundacji TAK

Karolina Domogała Rada Fundacji TAK

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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 
roku 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-15 2



młodzieży;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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,
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;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

390

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 pozostał 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;
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)działalność organizatorów turystyki;
g)doradztwo edukacyjno-zawodowym;
h)udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym – pozostałe formy udzielania kredytów.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie obozów i wyjazdów dla dzieci. 
Programy Stypendialne. Wsparcie 
mentoringowe, tutorskie, couchingowe. 
Głównie poprzez Indywidualny Program 
Rozwoju, ale też poprzez Stypendialny Program 
Rozwoju, Stypendium College i inne działania. 
Wspieraliśmy także jednostki edukacyjne i 
nauczycieli prowadząc wsparcie merytoryczne 
Działalność cały czas, systematycznie jest 
poszerzana. Swoim wsparciem Fundacja TDJ na 
Rzecz Edukacji i Rozwoju w roku 2018 objęła 
łącznie ponad trzystu młodych ludzi z całej 
Polski. Szczególnie cennym wydają nam się 
wyjazdy na zagraniczne stypendia do szkół 
takich jak między innymi Ampleforth College. 
Jest to jedna z czołowych prywatnych szkół z 
zakwaterowaniem w całej Wielkiej Brytanii. 
Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży w 
wieku 8-18 lat pod nazwą "Wakacje z Pasją" 
podczas, których uczestnicy odkrywali i rozwijały 
swoje talenty.

88.99.Z 31 496,44 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 633 991,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 180 171,18 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 453 819,94 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola 
"Na Kopcu" w Kleczy Dolnej, nad którym 
nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski 
Kurator Oświaty. Podstawowymi celami 
Przedszkola są: wspomaganie 
indywidualnego rozwoju dzieci z 
wykorzystaniem jego wrodzonych 
możliwości, pomoc rodzicom w 
wychowaniu dzieci oraz opieka nad nimi. 2. 
Przedszkole realizuje cele dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz Statutem 
Fundacji, w szczególności poprzez: a) 
personalizację pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej, wymagającej 
aktywności dziecka; b) umożliwienie 
przyswajania umiejętności rozumowania; c) 
maksymalne wykorzystanie możliwości 
każdego dziecka; d) wspieranie w dzieciach 
solidarności i otwartości; e) 
wykorzystywanie nowych sposobów 
komunikowania się oraz zdobyczy 
naukowych i technologicznych; f) zwrócenie 
uwagi na rozwój fizyczny dzieci, jak również 
na kształtowanie ich wrażliwości 
estetycznej, z uwzględnieniem przejawów 
ich własnej oryginalności i kreatywności; g) 
sprawowanie opieki nad dziećmi 
odpowiednio do ich potrzeb i możliwości 
Przedszkola.

85.10.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-15 6



31 496,44 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 589 631,95 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 202 866,00 zł

2.4. Z innych źródeł 6 809 996,73 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 31 496,44 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Wypoczynek dzieci i młodzieży 31 496,44 zł

1 Wakacje z Pasją 31 496,44 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

10 019,01 zł

114,44 zł

579 498,50 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

4 202 866,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 485 049,24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 012 303,47 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 161 245,35 zł 31 496,44 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 695 121,94 zł 31 496,44 zł

1 466 123,41 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

19 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

16,21 etatów

30 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

17 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3 osób

14 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 824 991,61 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

824 991,61 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

12 921,30 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 325,04 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

753 084,41 zł

628 479,25 zł

- nagrody

- premie

77 500,00 zł

27 397,00 zł

- inne świadczenia 19 708,16 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71 907,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 611 751,57 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 213 240,04 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

53 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 2 056 898,20 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie opieki 
przedszkolnej

Prowadzenie opieki i edukacji 
dzieci

Urząd Gminy Wadowice 579 498,50 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

27 100,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Paragraf 5 ust. 13 Statutu
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wolontariat europejski 
ERASMUS+

osiągnięxie celów strategii 
„Europa 2020”, w tym 
wyznaczonego w niej głównego 
celu w dziedzinie edukacji
osiągnięcia celów 
strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia („ET 
2020”), w tym odpowiednich 
poziomów odniesienia;
zrównoważonego rozwoju 
krajów partnerskich w 
dziedzinie szkolnictwa 
wyższego;
osiągnięcia ogólnych celów 
odnowionych ram europejskiej 
współpracy na rzecz 
młodzieży;promowanie 
europejskich wartości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 10 019,01 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Oliwia Kwiatkowska - prezes Fundacji 
TDJ Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica ALEJA WALENTEGO 
ROŹDZIEŃSKIEGO

Nr domu 1A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-202 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 667 500 871

Nr faksu E-mail fundacja@tdj.pl Strona www www.fundacjatdj.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-12-13

2010-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079817600000 6. Numer KRS 0000294837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Oliwia Kwiatkowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Czesław Kisiel Członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Domogała Członek Rady Fundacji TAK

Karolina Domogała Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji 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, 
4. inicjowania i prowadzenia działalności 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;
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;
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”.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej 
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,
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

804

26

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 pozostał 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;
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)działalność organizatorów turystyki;
g)doradztwo edukacyjno-zawodowym;
h)udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym – pozostałe formy udzielania kredytów.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Wsparcie mentoringowe, tutorskie, 
coachingowe. Głównie poprzez Indywidualny 
Program Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest 
inspirowanie młodych ludzi do nabywania 
wiedzy oraz umiejętności społecznych. 
Uczestnicy maja możliwość rozwijania swoich 
kompetencji społecznych przydatnych na rynku 
pracy. Organizacja międzynarodowego projektu 
(myOXperience), który umożliwił wizytę 
edukacyjną na Oxfordzie. Projekt myOXperience 
powstał po to, by inspirować młodzież z całej 
Polski do sięgania po edukację, jakiej pragną.

88.99 Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie obozów i wyjazdów dla dzieci. 
Programy Stypendialne. Wspieraliśmy także 
jednostki edukacyjne i nauczycieli 
prowadząc wsparcie merytoryczne. W roku 
sprawozdawczym udało się przeprowadzić 
szkolenia, w których łącznie wzięło udział 
316 osób. Działalność cały czas, 
systematycznie jest poszerzana. Swoim 
wsparciem Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i 
Rozwoju w roku 2019 objęła łącznie ponad 
osiemset osób. Organizacja obozów dla 
dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat pod 
nazwą "Wakacje z Pasją" podczas, których 
uczestnicy odkrywali i rozwijały swoje 
talenty.

85.51 Z 31 765,06 zł

2 Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola 
"Na Kopcu" w Kleczy Dolnej, nad którym 
nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski 
Kurator Oświaty. Podstawowymi celami 
Przedszkola są: wspomaganie 
indywidualnego rozwoju dzieci z 
wykorzystaniem jego wrodzonych 
możliwości, pomoc rodzicom w 
wychowaniu dzieci oraz opieka nad nimi. 2. 
Przedszkole realizuje cele dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz Statutem 
Fundacji, w szczególności poprzez: a) 
personalizację pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej, wymagającej 
aktywności dziecka; b) umożliwienie 
przyswajania umiejętności rozumowania; c) 
maksymalne wykorzystanie możliwości 
każdego dziecka; d) wspieranie w dzieciach 
solidarności i otwartości; e) 
wykorzystywanie nowych sposobów 
komunikowania się oraz zdobyczy 
naukowych i technologicznych; f) zwrócenie 
uwagi na rozwój fizyczny dzieci, jak również 
na kształtowanie ich wrażliwości 
estetycznej, z uwzględnieniem przejawów 
ich własnej oryginalności i kreatywności; g) 
sprawowanie opieki nad dziećmi 
odpowiednio do ich potrzeb i możliwości 
Przedszkola.

88.91 Z 960,10 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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32 725,16 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 677 754,69 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 274 478,51 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 619 579,11 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 588 997,57 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 63 301,83 zł

e) pozostałe przychody 2 600,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 909 099,26 zł

2.4. Z innych źródeł 654 899,40 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

85 915,00 zł

0,00 zł

591 839,69 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

4 909 099,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 032 532,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 004 061,76 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 32 725,16 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 938 604,66 zł 32 725,16 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 587 046,32 zł 0,00 zł

1 593 059,33 zł 32 725,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

753 837,20 zł

4 661,81 zł 0,00 zł

1 Działania statutowe 32 725,16 zł

1 Wakacje z Pasją 31 765,06 zł

2 Przedszkole na Kopcu 960,10 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

8 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

7,20 etatów

92 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 957 991,32 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

957 991,32 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

13 070,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 130,69 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

26 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

26 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

692 194,07 zł

518 911,25 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

166 289,00 zł

- inne świadczenia 6 993,82 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 265 797,25 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 342 367,85 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 615 623,47 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

47 840,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 250 000,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie opieki 
przedszkolnej

Prowadzenie opieki i edukacji 
dzieci

Urząd Gminy Wadowice 591 839,69 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

29 820,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Paragraf 5 ust.13 Statutu 
Fundacji
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Oliwia Kwiatkowska - Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14
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