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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności  Fundacji za rok 2014 
z dnia 26 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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. 

http://www.fundacjaaie.eu/
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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). 

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 we wskazanym okresie sprawozdawczym aktywnie uczestniczyła 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, w zakresie:  Fundraising – pozyskiwanie 

środków na działalność organizacji; E-mail marketing i newsletter w organizacji pozarządowej; Nie 

tylko Facebook; Prawo podatkowe i kontrola skarbowa; Odpowiedzialność członków organów 

organizacji pozarządowych za zobowiązania tej organizacji; Ochrona własności intelektualnej, zasady 

zarządzania nią i ochrony na podstawie prawa krajowego oraz zharmonizowanych przepisów Unii 

Europejskiej. Korzystaliśmy również z doradztwa prawnego dotyczącego możliwości wprowadzenia 

zmian w statucie organizacji. Fundacja korzystała również z możliwości skorzystania z  lokali 

Inkubatora na rzecz swoich działań statutowych oraz przekazywała każdorazowo informacje o 

realizowanych projektach edukacyjnych skierowanych do III sektora w celu udostępnienia jej innym 

organizacjom korzystającym z usług Inkubatora. 

 

W ramach podnoszenia kompetencji członków Zarządu Fundacji, uczestniczyliśmy również w 

następujących wydarzeniach: W forum „Trzy Filary – Wspólny Kapitał” poświęconemu współpracy z 

podmiotami ekonomii społecznej w ramach współpracy międzysektorowej, zorganizowanym przez 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Bielsku-Białej; w spotkaniu informacyjno-

warsztatowym na temat nowej edycji Programu Europa dla Obywateli oraz w spotkaniu 

informacyjnym „Jak napisać skuteczną aplikację w programie Kreatywna Europa komponent Kultura”, 

organizowanym w ramach cyklu Akademia doskonałego Projektu.  

Przez cały 2014 rok Fundacja prowadziła doradztwo dla organizacji pozarządowych z terenu 

głównie subregionu południowego województwa śląskiego w zakresie poszerzania ich możliwości 

rozwojowych. Realizowano także szkolenia z zakresu doskonalenia warsztatu projektowego 

(„Praktyczny warsztat opracowywania dobrych projektów…”) oraz możliwości pozyskiwania 
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dofinansowania działań organizacji pozarządowych w ramach nowych możliwości, jakie tworzy nowa 

Perspektywa budżetowa UE na lata 2014-2020 („Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła 

dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej…”). W szkoleniach i warsztatach 

organizowanych przez Fundację wzięły udział 93 osoby z ok. 48 organizacji i instytucji.  

W czasie wakacji zaproponowana została „Edukacyjna akcja wakacyjna z ekspertami pod 

szyldem 3xL”. W sierpniu 2014 Fundacja oferowała ludziom organizacji pozarządowych i innym 

osobom indywidualnym realizującym ideę uczenia się przez całe życie (Life-long-learning: LLL): 

Możliwość skorzystania z poradnictwa administracyjnego i prawnego (z wyłączeniem prawa 

podatkowego) – dla osób fizycznych i dla NGOs; możliwość doszlifowania znajomości języka 

angielskiego – indywidualnie/ grupowo oraz możliwość zorientowania się, jakie są możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych dla konkretnej organizacji 

pozarządowej. Z akcji skorzystały 3 organizacje z regionu, 5 osób. 

Doradczo wspierane były również organizacje pozarządowe wspierające artystów i 

rzemieślników nieprofesjonalnych i profesjonalnych, stąd aktywność Fundacji w zakresie podjęcia 

działań przygotowawczych do uruchomienia platformy, która pozwalałaby na wymianę doświadczeń 

w tym zakresie oraz pozyskanie trwałego źródła finansowania zamierzeń projektowych z tym 

związanych. W związku z systematycznie poszerzanym, w procesie badań terenowych, wachlarzem 

kontaktów z twórcami w różnym wieku oraz sytuacji życiowo-zawodowej Fundacja planuje w ramach 

niniejszego przedsięwzięcia podjęcie m.in. działań edukacyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej tej 

grupy osób. Dlatego też Fundacja wykorzystała możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa 

prawnego w tym celu, na podstawie umowy o pakiet prawny z OWES w Bielsku-Białej. Członkowie 

Zarządu Fundacji skorzystali z 15 godzin doradztwa prawnego w zakresie regulacji dotyczących m.in. 

handlu elektronicznego i funkcjonowania usług świadczonych drogą elektroniczną. 

 

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

ramach naboru wniosków z: Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz pierwszych możliwości, jakie dawały programy Erasmus+ i 

Europa dla Obywateli na poziomie Unii Europejskiej. W listopadzie 2014 r. Fundacja otrzymała, 

decyzją nr 2014 – 2778/001 – 001, dofinansowanie Komisji Europejskiej na realizację projektu 

międzynarodowego ACTIVEEU “Let’s get active! Incentives for citizens active participation in the 

democratic life of the European Union” („Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w 

demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej”). Projekt realizowany będzie w partnerstwie 

polsko – włosko – cypryjsko – rumuńskim w roku 2015. 

 

W zakresie spraw wewnętrznych Fundacji przeprowadzono analizę możliwości podjęcia 

prowadzenia przez Fundację odpłatnej działalności statutowej, ustalenie zakresu dopuszczalnych 

działań, rozwiązań dotyczących czasu  ich realizacji oraz przyjęcie ostatecznego kształtu rozwiązań, co 

znalazło wyraz w podjętej uchwale – koniecznej dla otwarcia szansy pozyskiwania środków 

zewnętrznych o charakterze poza - grantowym. Ważnym elementem było również podjęcie decyzji o 

zmianie zasad przygotowywania sprawozdań finansowych z działalności fundacji w związku ze 

zmianami prawnymi, jakie zaszły w tym zakresie w Ustawie o rachunkowości w sierpniu 2014 roku. 
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Ważnym, nowym obszarem działalności Fundacji, jest rozpoczęcie działalności w ramach 

międzynarodowej sieci Eurodesk. W okresie sprawozdawczym Fundacja zgłosiła się do konkursu, w 

wyniku którego otrzymała status Regionalnego Punktu Informacyjnego sieci Eurodesk, w ramach 

której ma możliwości starania się o dodatkowe wsparcie oraz brania udziału w wydarzeniach o 

zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Porozumienie o współpracy z Krajowym Biurem  

Eurodesku – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – zostało podpisane z dniem 16 września 2014 r. 

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, 

funkcjonujący w 33 państwach i wspierany - merytorycznie i finansowo - przez Komisję Europejską 

oraz w Polsce - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Dwoje członków Zarządu Fundacji wzięło we wrześniu udział w szkoleniu wprowadzającym dla 

konsultantów Eurodesk Polska. W listopadzie nowo mianowani konsultanci Eurodesk Bielsko-Biała 

przeprowadzili spotkanie informacyjne dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób 

zainteresowanych działalnością III sektora, a szczególnie młodzieży i osób pracujące z młodzieżą, pt. 

„Możliwości studiowania, szkolenia się, staży, wolontariatu i pracy za granicą dla młodzieży i osób 

pracujących z młodzieżą. Program EURODESK”, które odbyło się w Inkubatorze Społecznej 

Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. W roku 2014 konsultanci Eurodesk Bielsko-Biała udzielili w sumie 

6 grupowych i ok. 10 indywidualnych (dla konkretnej osoby/ organizacji) porad dotyczących zakresu 

działania Eurodesk. 

 

Dodatkowo: 

Fundacja dokonała zgłoszenia dobrej praktyki – wypracowanej w trakcie realizacji projektu 

dedykowanego osobom w wieku 60+ „Paszport do aktywnej starości” - na konkurs „Złota księga 

dobrych praktyk na rzecz społecznego uczestnictwa osób starszych”, ogłoszonego przez Rzecznik 

Praw Obywatelskich. 

Fundacja pozostaje członkiem Porozumienia Organizacji Pozarządowych (POP) Bielska-Białej. W roku 

2014 fundacja włączyła się szczególnie w kampanię informacyjno–promocyjną „Zostaw 1 % w 

Bielsku-Białej”, realizowaną przez POP wspólnie z Urzędem Miasta Bielsko-Biała oraz w promowanie 

projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej 2014. 

 

W zakresie współpracy międzynarodowej Fundacja nawiązała kontakt z potencjalnymi partnerami do 

wspólnych projektów z Ukrainy, Rumunii, Włoch, Cypru i Republiki Czeskiej. Fundacja pozostaje 

również członkiem międzynarodowej organizacji parasolowej Baltic Network for Adult Learning. 

 

 

D/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Fundacja nie prowadziła w okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej. 

 

E/ PODJĘTE UCHWAŁY ZARZĄDU 

 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 1/2014 z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działalności 

statutowej odpłatnej 
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UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 3/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania merytorycznego 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 4/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie uczestnictwa w sieci 

Eurodesk 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wyboru uproszczonej 

metody sprawozdawczości 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do wykonania 

projektu w ramach Programu Europa dla Obywateli. 

 

 

F/ INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH  

 

Ze względu na zmianę formatu sprawozdań finansowych w związku ze zmianami 

wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości – Dz.U. z 2014 r. Poz.1100, Fundacja jako 

jednostka mikro, wskazuje sumarycznie przychody z działalności operacyjnej, które w 2014 r. 

osiągnęły 17.841,45 PLN, w tym z tytułu darowizn 1.480,00 PLN.  

 

 

G/ INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Ujęcie kosztów działalności zostało uproszczone w związku ze zmianami o charakterze 

prawnym, wskazanymi w pkt. F sprawozdania. Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym zostały 

poniesione na: 

- zużycie materiałów i energii    952,16 PLN 

- wynagrodzenia i świadczenia pochodne          11.580,27 PLN  

- pozostałe                 4.269,58 PLN  

        

Wynik finansowy na całokształcie działalności wyniósł 1.039.44 PLN i w całości zostaje przekazany na 

dalszą realizację działań statutowych w latach następnych. 

 

 

H/ DANE O ZATRUDNIENIU  

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na podstawie umów o pracę w 2014 roku. Fundacja w 

ciągu roku sprawozdawczego w ramach realizacji działań statutowych, zawierała niezbędne umowy o 

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

objętych tymi projektami.  

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

 

 

 



6 

 

I/ INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH ORAZ KWOTACH ULOKOWANYCH 

NA RACHUNKACH BANKOWYCH I WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI/AKCJI 

 

Fundacja nie udzieliła w 2014 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  9.592,01 PLN (wyrażonej w cenach zakupu).   

 

 

L/ WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku: 

- wartość aktywów wyniosła    144.260,15 PLN 

- wartość pasywów wyniosła   144.260,15 PLN 

W tym na koniec okresu sprawozdawczego na rezerwy zobowiązań, w związku z przychodami 

przyszłych okresów, zostało przeznaczone 141.566,44 PLN jako wartość grantu Komisji Europejskiej, 

który jest przeznaczony na realizację projektu „Let’s get active!” w ramach Programu Europa dla 

Obywateli.  

 

 

M/ DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 

 

W okresie objętym sprawozdaniem żaden podmiot o wskazanym charakterze nie dokonał 

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

zleconych. 
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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, CIT-8/O i CIT/D za rok 2014 

oraz przedłożono do 31 marca 2015 sprawozdanie finansowe za rok 2014 do właściwego miejscowo 

Urzędu Skarbowego. 

 

O/ INFORMACJA O KONTROLI 

 

 W okresie sprawozdawczym nie prowadzono czynności kontrolnych.  

 

        ZARZĄD 

 

       ……………………………………………….. 

        

       …………………….……………….. 

 

       ………………………..……………….. 


