
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności  Fundacji za rok 2013 
z dnia 27 marca 2014 roku 

 

A/ DANE REJESTROWE 

 

Nazwa: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Adres: ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS: 0000385004 (wpis postanowieniem Sądu z dnia 28 kwietnia 2011 r.) 

NIP: 937-265-27-84, REGON: 241936864 

Data rozpoczęcia działalności: 18 lipiec 2011 

Przedmiot działalności według PKD 2007: 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Skład Zarządu: Prezes – Agnieszka Dadak, Członkowie: Rafał Dadak, Jerzy Kraus 

Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  

Kontakt: www.fundacjaaie.eu  ;   e-mail: faie@fundacjaaie.eu  

 

B/ CELE STATUTOWE 

 

 Celami Fundacji są:  

1. Promowanie i upowszechnianie uczenia się przez całe życie, a szczególnie włączanie do 

udziału w ten proces grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym 

(m.in. osoby starsze, bezrobotne i powracające na rynek pracy). 

2. Wprowadzanie na rynek pracy osób młodych (poniżej 26 roku życia) oraz wspieranie osób 

chcących zmienić lub nabyć  nowe kwalifikacje zawodowe (w szczególności  w wieku równym lub 

wyższym niż 45 lat). 

3. Działania oświatowe, edukacyjne, wychowawcze i naukowe w zakresie zatrudnienia, 

aktywizacji zawodowej i obywatelskiej.  

4. Wspieranie rozwoju osób podejmujących działania na rzecz innych, w szczególności 

wolontariuszy i liderów środowisk lokalnych. 

5. Aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania zadań sprzyjających ich 

rozwojowi, w szczególności budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i zdrowego stylu życia. 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym skutkom zachodzących 

zmian społecznych, takich jak nierówny dostęp do edukacji i rozwoju, bezrobocie młodzieży i 

dorosłych, kulturowe i ekonomiczne zaniedbanie, marginalizacja grup mniejszościowych. 

7. Wspieranie organizacji pozarządowych i promowanie działalności w ramach sektora 

pozarządowego. 

8. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów międzynarodowych w obszarze celów 

Fundacji. 

9. Organizowanie, promowanie i wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego poprzez 

kulturę i sztukę, a także wymiana doświadczeń i realizacja  przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki 

(również nieprofesjonalnej). 

http://www.fundacjaaie.eu/


10. Przyczynianie się do wzrostu znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

11. Inicjowanie postaw twórczych oraz rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej. 

12. Wspieranie działań organizacyjnych i finansowych na rzecz ochrony zabytków. 

13. Upowszechnianie idei związanych ze współpracą krajów członkowskich Unii Europejskiej i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności poprzez umożliwienie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, organizacjami, firmami i instytucjami. 

14. Promocja oraz wdrażanie projektów na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

15. Rozwijanie związków gospodarczych (promocja rozwiązań, produktów i kultury krajów 

członków Rady Europy i spoza niej). 

16. Popieranie inicjatyw służących idei Fundacji. 

 

C/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

 Fundacja w zakresie swoich  zadań statutowych pozyskała środki na realizację dwóch 

projektów. Pierwszy z nich to wsparty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projekt pt.: ”Wiemy czego 

chcemy. Akademia realizatorów projektów międzynarodowych Polska - Południe” o wartości 

98.328,14 PLN. Była to już druga edycja zespołu kompleksowych działań zmierzających do 

wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych, dotyczącego wiedzy i umiejętności w zakresie 

aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów międzynarodowych. Tym razem zasięg działań 

obejmował aż 3 województwa Polski Południowej (Śląskie, Małopolskie i Podkarpackie).  

Celem ogólnym projektu było przyczynienie się do zwiększenia ilości powstających projektów 

międzynarodowych, które otrzymają dofinansowanie ze środków poza - krajowych. By to osiągnąć, 

przeprowadzono warsztaty dla kadry 34 organizacji pozarządowych dające niezbędną wiedzę i 

umiejętności dotyczące planowania, przygotowania i realizowania projektów międzynarodowych. 

Autorzy jedenastu najlepszych koncepcji projektów z 3 województw, które powstały po warsztatach, 

wzięli udział w doradztwie. Jego celem było opracowanie kompletnych koncepcji projektów 

międzynarodowych wraz z wyborem partnerów zagranicznych. Trwałym i dostępnym dla wszystkich 

zainteresowanych efektem projektu były opublikowane „Pigułki Wiedzy” – krótkie i atrakcyjne 

materiały zawierające odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące planowania i realizowania 

projektów międzynarodowych. Opracowano i udostępniono na stronie internetowej Fundacji 14 

„Pigułek…”. Fundacja w trakcie realizacji projektu przetestowała swój pilotażowy program stażowy. 

Drugim projektem, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, był projekt wsparty przez  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków Rządowego Programu na Rzecz 

Aktywizacji Społecznej Osób Starszych projekt pt.: „Paszport do aktywnej starości” o wartości 

33.835,80 PLN w zakresie zadań merytorycznych realizowanych w 2013 roku. Realizacja projektu 

rozpoczęła się w listopadzie roku 2012 i była kontynuowana w roku 2013. Projekt był odpowiedzią na 

potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności mieszkańców subregionu południowego Województwa 

Śląskiego w zakresie pozyskania praktycznej wiedzy z zakresu swoich praw na rynku konsumenckim, 

możliwości uzyskiwania prawnie należnych świadczeń podczas realizacji usług turystycznych, 

nabywania umiejętności językowych oraz inwestowania posiadanych zasobów finansowych. Celem 

ogólnym projektu było zwiększenie różnorodności i dostępności oferty edukacyjnej kierowanej do 

osób starszych (60+). By to osiągnąć, przeprowadzone zostały zajęcia w ramach paneli tematycznych 

dla wszystkich chętnych osób w wieku powyżej 60 lat, dające niezbędną wiedzę i umiejętności 



dotyczących planowania inwestycji finansowych, przygotowania się do obrony swoich praw na rynku 

konsumenckim i uzyskiwania należnych świadczeń podczas podróży oraz uzyskania lub podniesienia 

umiejętności posługiwania się językiem obcym. W sumie (w roku 2012 i 2013) w projekcie wzięło 

udział 57 osób; zrealizowano 160 godzin zajęć warsztatowych.  

Fundacja aktywnie uczestniczyła także w działaniach organizowanych przez Inkubator 

Społecznej Aktywności dla miasta Bielska-Białej: członkowie Zarządu Fundacji aktywnie korzystali ze 

wsparcia szkoleniowo – doradczego oferowanego przez Inkubator w celu podnoszenia swoich 

kompetencji, m.in. w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności nieodpłatnej, odpłatnej i 

gospodarczej oraz planowania i realizowania promocji w mediach społecznościowych. 

Przedstawiciele Fundacji brali również udział w budowaniu międzysektorowego porozumienia 

partnerskiego na rzecz zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie. Dodatkowo 

Fundacja współpracowała z Inkubatorem organizując kursy edukacyjne dla osób starszych w sali 

szkoleniowej i komputerowej, udostępnianej organizacjom przez Inkubator. Fundacja przekazywała 

też każdorazowo do Inkubatora informacje o realizowanych projektach edukacyjnych skierowanych 

do III sektora w celu udostępnienia jej innym organizacjom korzystającym z usług Inkubatora. 

 Z dniem 6 listopada 2013 roku Fundacja przystąpiła do Porozumienia Organizacji 

Pozarządowych Bielska-Białej, gdzie aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz wypracowania 

formuły współpracy między organizacjami i budowania przedstawicielstwa w stosunku do organów 

samorządowych. Porozumienie zaistniało formalnie dnia 3 października 2013 roku. Jeszcze we 

wrześniu 2013, w ramach tworzącego się Porozumienia, Fundacja wzięła udział w zgłaszaniu uwag do 

Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w Bielsku- Białej oraz w konsultacjach 

Uchwały dotyczącej powołania Rady Pożytku Publicznego w Bielsku- Białej. W listopadzie, już jako 

członek Porozumienia, Fundacja uczestniczyła w działaniach na rzecz wprowadzenia do 

proponowanej uchwały, dotyczącej Rady Pożytku Publicznego, poprawki dotyczącej powiększenia 

składu w reprezentacji organizacji pozarządowych (z 6 do 9). Poprawka została odrzucona przez 

radnych na Sesji Rady Miejskiej dnia 26 listopada. W rezultacie Porozumienie Organizacji 

Pozarządowych wycofało swój wniosek o Powołanie Rady Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, który 

to zainicjował cały proces mający na celu powołanie Rady.  

Fundacja zorganizowała również swoje stoisko na Pikniku NGO zorganizowanym we wrześniu 

2013 r. na terenie BCK w Bielsku-Białej. 

W całym poprzednim roku Fundacja prowadziła doradztwo dla organizacji pozarządowych, z 

terenu głównie subregionu południowego województwa śląskiego. Efektem prac zespołu Fundacji 

jest nawiązanie kontaktów już z 70 podmiotami z III sektora. W ramach prowadzonej działalności 

podjęto ściślejszą współpracę z dwoma podmiotami wspierającymi osoby starsze w postaci 

Uniwersytetów III Wieku w Pszczynie oraz przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. 

Doradczo wspierane były również organizacje pozarządowe wspierające artystów nieprofesjonalnych 

i profesjonalnych. 

W kwestiach prowadzenia spraw o charakterze formalno-prawnym Fundacja dokonała, na 

drodze zarejestrowanego przez Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, 

zmiany statutu Fundacji w zakresie trybu reprezentacji na zewnątrz i składania oświadczeń woli w jej 

imieniu. Celem zmiany było usprawnienie działania w związku ze zwiększono mobilnością działania 

członków organu zarządzającego oraz wzrostem dynamiki podejmowanych decyzji o charakterze 

programowym i wykonawczym. 

W zakresie współpracy międzynarodowej Fundacja nawiązała kontakt z potencjalnymi 

partnerami do wspólnych projektów z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii i Turcji. Fundacja nawiązała także 



kontakt z partnerskim podmiotem z Republiki Azerbejdżanu w ramach planowanych działań 

projektowych na rok 2014 w dziedzinie kultury. 

Ponadto Fundacja aktywnie starała się środki na kontynuację swoich działań statutowych w 

ramach naboru wniosków z: Narodowego Centrum Kultury, Programu Przemiany w Regionie - RITA, 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Szwajcarskiego Grantu 

Blokowego, oraz konkursu „Kobiety na rynku pracy” organizowanego przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej. 

 

D/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Fundacja nie prowadziła w okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej. 

 

E/ PODJĘTE UCHWAŁY ZARZĄDU 

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji 

Uchwała nr 2/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytoryczno-finansowego 

Uchwała nr 3/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do umowy z 

Funduszem Inicjatyw Obywatelskich 

 Uchwała nr 4/2013 z dnia 10 września 2013 w sprawie nawiązania współpracy z 

organizacjami pozarządowymi  

 

F/ INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH  

 

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym pochodziły z następujących źródeł: 

- spadki i zapisy                   0,00 PLN 

- darowizny                      11 220,00 PLN 

- środki, pochodzące ze źródeł publicznych w ramach nieodpłatnej działalności statutowej (z dotacji 

na realizację projektu pt.:  „Paszport do aktywnej starości” oraz z dotacji na realizację projektu pt.: 

„Wiemy czego chcemy. Akademia realizatorów projektów międzynarodowych Polska-Południe.”)

                                      111 982,35 PLN  

- odpłatne świadczenia realizowane przez fundację               0,00 PLN 

- inne wpływy                                                                                                                           672,24 PLN 

 

G/ INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na: 

- realizację zadań w ramach nieodpłatnej działalności statutowej                          122 893,16 PLN 

- administrację                123,04 PLN 

- działalność gospodarczą                  0,00 PLN 

- pozostałe                    1,94 PLN  

 

Wynik finansowy na całokształcie działalności wyniósł 856,45 PLN i w całości zostaje przekazany na 

dalszą realizację działań statutowych. 

 

 



 

 

H/ DANE O ZATRUDNIENIU I WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA 

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na podstawie umów o pracę w 2013 roku. Fundacja w 

ciągu roku sprawozdawczego w ramach realizacji dwóch projektu „Wiemy czego chcemy (...)” 

współfinansowanego przez środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pochodzące z Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz projektu „Paszport do aktywnej starości” 

współfinansowanego przez środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pochodzące z Rządowego 

Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, zawierała niezbędne umowy o charakterze 

cywilno-prawnym z osobami wykonującymi czynności zlecone w ramach realizacji zadań objętych 

tymi projektami. Wydatki zrealizowane w zakresie: 

- umów zlecenia wyniosły   8.355,89 PLN 

- umów o dzieło wyniosły 16.800,00 PLN. 

W okresie realizacji ww. projektów Fundacja pozyskała do współpracy łącznie 2 wolontariuszy. 

 

I/ INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH ORAZ KWOTACH ULOKOWANYCH 

NA RACHUNKACH BANKOWYCH I WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI/AKCJI 

 

Fundacja nie udzieliła w 2013 roku pożyczek oraz nie dokonała poręczeń o charakterze 

finansowym na rzecz innych podmiotów, które rzutowałyby na wielkość zobowiązań Fundacji. 

Fundacja nie nabyła w roku obrotowym żadnych papierów wartościowych.  

 

J/ DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

 

 Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła w jakiejkolwiek formie prawnej 

nieruchomości, zarówno gruntowych, jak i o charakterze budynkowym. 

 

K/ DANE O NABYTYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH 

 

W okresie sprawozdawczym nie zostały nabyte w jakiejkolwiek formie prawnej środki trwałe 

w rozumieniu ustawy o rachunkowości i zgodnie z funkcjonującą w Fundacji „Polityką 

rachunkowości”. Fundacja korzysta w swej działalności z aktywów będących w bezpośrednim 

posiadaniu osób działających dla i w imieniu Fundacji. Fundacja korzysta również z zakupionych 

elementów wyposażenia o wartości nominalnej  9.592,01 PLN, które zostało pozyskane na podstawie 

zapisów, dotyczących zakupu wyposażenia określonych w kosztorysach zrealizowanych projektów.   

 

L/ WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku: 

- wartość aktywów wyniosła   4.045,25 PLN 

- wartość pasywów wyniosła  4.025,25 PLN 

 

 

 



 

 

M/ DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄWE 

 

W okresie objętym sprawozdaniem żaden podmiot o wskazanym charakterze nie dokonał 

zlecenia: wykonania zamówień publicznych, prowadzenia usług państwowych, realizacji zadań 

zleconych. 

 

N/ INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ  

INFORMACJA O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH 

 

 Wszystkie środki finansowe, jakie pozostawały w dyspozycji Fundacji były zwolnione od 

podatku. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw Fundacji przedłożyły w ustawowym terminie 

rozliczenie podatku od osób prawnych na podstawie formularzy CIT-8 i CIT-8/O za rok 2012. 

 

O/ INFORMACJA O KONTROLI 

 

 W okresie sprawozdawczym nie prowadzono czynności kontrolnych. Fundacja zgodnie z 

zasadami rozliczenia środków dotacyjnych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazała na 

właściwych formularzach sprawozdania z realizacji projektów, które zostały zaakceptowane. 

 

 

 

        ZARZĄD 

 

       ……………………………………………….. 

        

       …………………….……………….. 

 

       ………………………..……………….. 


