
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-17

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

Dobrochna Lama Wiceprezes Zarządu TAK

Krzysztof Mikuła Wiceprezes 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 Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Karolina Domogała Członek Rady Fundacji TAK

Czesław Kisiel 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

1100

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W TDJ Foundation dzielimy się najlepszymi praktykami i wiedzą w obszarach edukacji i rozwoju. Naszymi głównymi celami w 
2021 roku była organizacja projektu Indywidualny Program Rozwoju i Wakacje z Pasją, prowadzenie Przedszkoli oraz 
organizacja kształcenia dla nauczycieli i kadr zarządzających w ramach Instytutu Educare. W roku 2021 uruchomiliśmy program 
Młodzi na rzecz Młodych - Śląska Szkoła Tutorów - Wolontariuszy, w którym upowszechniamy naszą wiedzę  i dzielimy się 
najlepszymi praktykami w obszarze tutoringu dla młodych osób
Fundacja realizuje swoje cele 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 w ramach Instytutu Educare,
c) doradztwie edukacyjno-zawodowym w ramach programu Indywidualny Program Rozwoju,
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,

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; aktualnie prowadzone jest Niepubliczne 
Przedszkole na Kopcu w Kleczy Dolnej oraz Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach;
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 w ramach Instytutu Educare;
e)doradztwo edukacyjno-zawodowym;

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 projektu Wakacje z Pasją. 
Wakacje z Pasją, to 6 dniowy wyjazd dla 
dzieci i młodzieży oparty o autorski 
program TDJ Foundation. Co roku Wakacje 
z Pasją są podzielone na 3 turnusy, z czego 
każdy jest poświęcony innej tematyce: 
nauce, sztuce lub surivivalowi. Obozy są 
połączeniem integracji i dobrej zabawy, ale 
zapewniają również wspólne motywowanie 
się do nauki oraz odkrywanie i rozwijanie 
własnych zainteresowań. O uczestników 
obozów dbają doświadczeni i odpowiednio 
przygotowani wychowawcy i ich asystenci, 
a wiedzę przekazują energiczni i pełni pasji 
trenerzy.

85.51 Z 20 792,90 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
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 mają możliwość rozwijania swoich 
kompetencji społecznych przydatnych na rynku 
pracy. Rozwój tych kompetencji jest możliwy 
dzięki organizowanym zjazdom i spotkaniom z 
tutorem.
Upowszechnianie posiadanej wiedzy poprzez 
wydawanie bezpłatnych ulotek i niezbędników. 
Prowadzenie projektu "Młodzi na rzecz młodych 
- Śląska Szkoła Tutorów - Wolontariuszy", który 
ma na celu wzrost zaangażowania młodych ludzi 
w działania wolontariackie. Projekt zakłada 64-
godzinne szkolenie tutoringowe dla 
uczestników, którzy później będą prowadzić 
procesy tutoringowe dla młodych osób.

88.99 Z 0,00 zł
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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.
Od września 2021 w Katowicach działa 
Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy, nad 
którym nadzór pedagogiczny sprawuje 
Śląski Kurator Oświaty. Cele przedszkola są 
tożsame z celami Przedszkola na Kopcu.

88.91 Z 914,90 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie programów, wydawanie 
książek i broszur oraz organizacja e-
learningów i webinariów dla nauczycieli i 
kadr zarządzających placówkami 
oświatowymi. Działania te prowadzi 
Instytut Educare, który jest Niepubliczną 
Placówką Doskonalenia Nauczycieli. 
Instytut, to miejsce, w którym kadry 
pedagogiczne i zarządzające placówkami 
edukacyjnymi mogą rozwijać swoje 
kompetencje oraz znaleźć przestrzeń do 
wzajemnego inspirowania się i współpracy. 
W Educare uczy się edukacji pięknej, 
refleksyjnej, radosnej, twórczej, ale i 
wymagającej, czyli takiej, w której dziecko 
otrzymuje niezbędną pomoc do pełnej 
realizacji samego siebie, która wspiera 
rodziców i buduje autorytet nauczycieli.

70.22 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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21 707,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 704 967,53 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) 10 426 743,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 588 505,37 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 799 838,13 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 33 126,34 zł

e) pozostałe przychody 5 274,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 101 394,00 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

557 165,30 zł

147 802,23 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

8 101 394,00 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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2.4. Z innych źródeł 1 598 674,60 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 6 714 657,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2 065 946,57 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 21 707,80 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: 6 327 750,55 zł 21 707,80 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

2 873 847,80 zł 0,00 zł

2 865 784,70 zł 21 707,80 zł

0,00 zł

733,41 zł

587 367,78 zł

16,86 zł 0,00 zł

1 Działania statutowe 21 707,80 zł

1 Przedszkole na Kopcu 914,90 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 228,73 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)

20 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)

10,58 etatów

38 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

7 111 879,95 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)

1 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

1 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 781 761,14 zł

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

1 781 761,14 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)

7 154,50 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)  

5 135,20 zł

2 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 389 557,52 zł

1 299 812,73 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

66 617,00 zł

- inne świadczenia 23 127,79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 392 203,62 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 151 475,34 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 630 285,80 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

45 082,00 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 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)

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

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

24 820,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Dodatkowe informacje dot. działań podejmowanych przez Fundację w roku 2021 do znalezienia pod linkiem:
https://issuu.com/fundacjatdj/docs/edureview2021_2022_issue

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 Młodzi na rzecz młodych: 
Śląska Szkoła Tutorów – 
Wolontariuszy

Głównym celem projektu jest 
wzrost zaangażowania młodych 
osób w wieku 19-25 lat 
zamieszkujących województwo 
śląskie w wolontariat na rzecz 
organizacji prowadzących 
działalność statutową na rzecz 
dzieci i młodzieży poprzez 
merytoryczne przygotowanie 
do pełnienia roli tutorów 
pracujących z młodzieżą. W 
trakcie 64-godzinnego cyklu 
szkoleniowego uczestnicy 
zostaną przygotowani do 
pełnienia tej ważnej roli.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach 
Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030.

82 453,40 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 Zarządu
Dobrochna Lama - Wiceprezes
Krzysztof Mikuła - Wiceprezes

Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-17
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