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Sprawozdanie z działalności Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka 
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 

 
 

1) Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 
i numer KRS – u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, 
dane dotyczące członków zarządu fundacji ( imię i nazwisko według aktualnego wpisu 
w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji. 

Fundacja „ Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie,  
ul. Gwintowa 3, 00 – 704 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 28 czerwca 
2002 roku pod numerem 0000120773, REGON nr 011052391 
Organizacja pożytku publicznego od 2004. 

Zarząd Fundacji: 

Od 1 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 r. 

 Prezes Fundacji:  Bogdan Dufaj 
  
 Członek Zarządu:  Katarzyna, Kinga Krystek 
   

 Członek Zarządu: Małgorzata Smolińska – Deszczka 
   
 

Cele statutowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku: 

Podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie: 

1. szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie „wzrastania” dzieci i młodzieży, szczególnie 
zaś ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach 
materialnych, 

2. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4. szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży  

oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans, 

5. promocji i organizacji wolontariatu, 

6. działalności charytatywnej, 

7. realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem  

ich integracji w środowiskach lokalnych, 

http://www.fundacja.pijarzy.pl/
mailto:fundacja@pijarzy.pl


8. ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, 
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, 

9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, 

10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalności wspomagającej szkolnictwo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe 
oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych Kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w sferze 
zadań publicznych. 
 
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.: 
Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez następujące działania nieodpłatne: 

1) otaczanie bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk szczególnie 
zagrożonych, 

2) integrowanie różnych grup środowiskowych w społeczeństwach lokalnych, 
3) organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i ich rodziców, 
4) pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych dla inicjatyw mających na celu 

roztoczenie opieki nad dziećmi, 
5) pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na budowę szkół i innych 

ośrodków wychowawczych oraz wynagrodzenia opiekunów i nauczycieli, 
6) współpracę z instytucjami państwowymi i instytucjami sektora prywatnego 

 w zakresie opieki nad dziećmi, 
7) współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych zakresie celów 

statutowych, 
8) wspieranie działań dydaktyczno – wychowawczych i duszpasterskich w pijarskich 

Kolegiach, Parafiach, Szkołach i innych Ośrodkach. 
 

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez następujące działania odpłatne: 
1) wychowanie poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia w 

szkołach pijarskich, 
2) edukację estetyczną dla dzieci szkół podstawowych, 
3) artterapię dzieci znerwicowanych ( łagodzenie napięć emocjonalnych poprzez 

lecznicze oddziaływanie sztuki – muzyki, plastyki), 
4) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych,  
5) wydawnictwa i publikacje, 
6) działania formacyjne i szkoleniowe, 

 
 
W 2012 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania: 

Dofinansowanie wypoczynku zimowego „Przymierze” dla podopiecznych świetlicy SOS przy 

ul. Dzielskiego w Krakowie (3000 PLN). 



Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku „Zabajka” dla 7-letniego Piotrusia 

Pierchały z mózgowym porażeniem dziecięcym (2400 PLN). 

Dofinansowanie pobytu opiekuna Oliwii Kasperczyk podczas leczenia sanatoryjnego 

dziewczynki (1785 PLN).   

Sfinansowanie dojazdu uczennicy Szkoły Podstawowej w Dargomyślu Martyny Janiak na finał 

Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego organizowanego przez Fundację (297,62 PLN ). 

Dofinansowanie Świetlicy S.O.S. przy ul. Pijarskiej w Krakowie. Przekazana kwota została 

przeznaczona na pokrycie kosztów transportu i wyżywienie dzieci korzystających z placówki. 

(3300 PLN) 

Zakup niezbędnego wyposażenia pokoju dziecka dla 8-letniej Joli Zdziarskiej (1345 PLN ). 

Zakup pomocy dydaktycznych do nauki fizyki dla Gimnazjum Zakonu Pijarów w Warszawie  

(10 127PLN) 

Dofinansowanie zakupu urządzenia NF –Walker - chodzika umożliwiającego samodzielne 

poruszanie dla 16 letniego Piotra Okuniewskiego (3000 PLN). 

Dofinansowanie organizowanego przez  Świetlicę SOS w Bolszewie festynu z okazji Dnia 

Dziecka (1000 PLN) 

Opłacenie zakwaterowania wychowanków Domu Dziecka nr 9 w Warszawie podczas pobytu 

na turnusie terapeutyczno-rekreacyjnym w Murzasichlu (3700 PLN)  

Dofinansowanie pobytu uczestników obozu w Rytrze organizowanego przez szkołę w 

Łowiczu. Pieniądze zostały przeznaczone na spływ Popradem (1000 PLN). 

Dofinansowanie pobytu w sanatorium  opiekuna Hani Kaźmierczak (1000 PLN) 

Dofinansowanie wypoczynku letniego kolonie trzem dziewczynkom z wielodzietnej rodziny - 

podopiecznym Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego we Wrocławiu (1200 PLN). 

Dofinansowanie wyjazdu na obóz letni Michała Klabińskiego (300 PLN). 

Dofinansowanie rehabilitacji chorej na dziecięce porażenie mózgowe Ani Pietrzyk w ośrodku 

„12 dębów” (1200 PLN). 

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego fotelika samochodowego dla niepełnosprawnego 

Krzysia Wojewodzica  (1200 PLN). 

Pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnego małego dziecka z wielodzietnej rodziny z 

miejsca zamieszkania (Sochaczew) do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (350 PLN). 

Dofinansowanie rehabilitacji w ośrodku Zabajka i dojazdu dla Klaudiusza Rutkowskiego (1495 

PLN). 



Dofinasowanie wypoczynku letniego podopiecznych świetlicy SOS w Jeleniej Górze. Środki 

pieniężne zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników kolonii (3000 

PLN).  

Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 7-letniej Gabrieli Wojtuń (1000 PLN). 

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego fotelika samochodowego dla niepełnosprawnej 

Klaudii Woźniak (3000 PLN.) 

Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnej Kornelii Kołodziejskiej (1000 PLN) 

Dofinansowanie zakupu asystora kaszlu dla 7 - letniego Szymona Trznadlewskiego (2500 

PLN) 

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia, którego rodzina znajduje się w 

trudnej sytuacji materialnej (400 PLN) 

Dofinansowanie zakupu platformy przyschodowej dla 7-letniego Piotra Pierchały w kwocie 

(3000 PLN) 

Dofinansowanie rehabilitacji 9 – letniej Natalii Głowackiej (1500 PLN).  

Dofinansowanie zakupu leków dla  chorych  sióstr Sary i Sandry Wilińskich (1000 PLN) 

Dofinansowanie terapii słuchowej w centrum Promitis dla 6-letniego Oliwiera Rybarczyka 

(1500PLN) 

Dofinansowanie zakupu dziecięcego wózka inwalidzkiego dla 7 - letniej Julity Kwaśniewskiej 

w kwocie (2000 PLN).  

Przyznano i wypłacono stypendium na rok szkolny 2012/2013 dla siedmiu uczniów Szkoły 

Pijarskiej w Katowicach i sfinansowano zakup 2 netebooków dla tej placówki (9000 PLN) 

Dofinansowanie Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu z przeznaczeniem na zakup tablicy 

multimedialnej, projektora, tablic szkolnych i pomocy dydaktycznych (9500 PLN); 

Dofinansowanie świetlicy S.O.S. Wieczysta. Środki pieniężne zostały przekazane  na 

działalność bieżącą placówki, tj. posiłki, materiały dydaktyczne, przybory szkolne, 

podręczniki, dofinansowanie kolonii letnich i ferii zimowych (23 000 PLN).  

Dofinansowanie świetlicy S.O.S  w Bolszewie. Przekazane środki zostały przekazane na 

dofinansowanie zimowego wypoczynku dla podopiecznych placówki (7000 PLN);  

Dofinansowanie Pijarskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie. Środki finansowe zostały 

przeznaczone na zakup sprzętu na plac zabaw (10 000 PLN), 

Dofinansowanie Szkół Pijarskich w Poznaniu. Przekazane środki zostały przeznaczone  na 

wyposażenie placówki (16 000 PLN), 



Dofinansowanie rehabilitacji 5- letniej Martyny Muzy (1920 PLN). 

 

Zakup opału na zimę dla samotnej matki dwójki niepełnosprawnych dzieci zamieszkałej pod  

Orzyszem (1960 PLN), 

Dofinansowanie rehabilitacji 17 – letniego Radosława Rydzkowskiego (600 PLN). 

Dofinansowanie wyjazdu na zimowy wypoczynek 8- letniej Natalii (500 PLN). 

Zakup 2 ton węgla dla p. Wioletty Pakuły z Lidzbarka Warmińskiego samotnie wychowującej 

pięcioro dzieci – (1480 PLN) 

Przygotowanie paczki paczkę świątecznej –  gry i materiały do zajęć manualnych i 

plastycznych oraz słodycze dla niepełnosprawnego Aleksandra Madejaka i jego rodzeństwa 

(411,77 PLN ) 

Dofinansowanie wyjazdu na zimowy wypoczynek 45 podopiecznych świetlicy S.O.S. przy ul. 

Dzielskiego w Krakowie (2500 PLN). 

Przygotowanie świątecznej paczki  ze słodyczami dla dzieci z Domu Dziecka nr 9 w Warszawie 

(389 PLN). 

Dofinansowanie posiłków dla podopiecznych świetlicy środowiskowej przy ul. Meissnera w 

Krakowie (4000 PLN). 

Dofinansowanie czesnego za naukę w przedszkolu dla bliźniąt pochodzących z wielodzietnej i 
ubogiej rodziny z Sochaczewa  (3740 PLN) 

Pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnego małego dziecka z wielodzietnej rodziny z 
miejsca zamieszkania (Sochaczew) do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1.650 PLN). 

Fundacja przekazała Szkołom Pijarskim w Poznaniu sprzęt sportowy w ilości 39 szt. który 
otrzymała w formie darowizny (sprzęt o wartości 3 142,08  PLN).  
 

Fundacja przekazała bliźniętom z dziecięcym porażeniem mózgowym - Szymonowi i 
Dawidowi Guściora sprzęt rehabilitacyjny w postaci pionizatora który otrzymała w formie 
darowizny od p. Alicji Rutkowskiej.  
 
Fundacja przekazała wielodzietnej rodzinie p. Jaroszewskim meble biurowe o wartości 
553,50 PLN, które otrzymała w formie darowizny od firmy  VCP w Warszawie. 
 
Prowadziła zbiórkę publiczną na leczenie chorego na nieoperacyjnego guza mózgu 12 

letniego Kacpra. 

 

Fundacja pozyskała dotację z Googla na projekty dotyczące nauk ścisłych w kwocie 15 000$ - 

projekty będą realizowane w 2013 roku.  

 



Fundacja w 2012 r. przeprowadziła kampanię zbiórki 1% podatku dochodowego za 2011r. W 

celu promocji kampanii 1% podatku Fundacja wydrukowała ulotki i rozprowadzała program 

dedykowany fundacji do rozliczeń podatku dochodowego, zamieściła informację na 

portalach społecznościowych.  W 2012 roku podatnicy na Fundację przekazali z podatków za 

rok 2011 kwotę 171 361,25 PLN. 

 
W 2012 roku we współpracy ze Szkołami Pijarskimi w Warszawie fundacja zorganizowała po 
raz trzeci Ogólnopolski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Celem 
konkursu jest popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego oraz promowanie 
uczniów o wybitnych zdolnościach humanistycznych. Konkurs jest dwuetapowy, z uwagi na 
powiązanie kalendarza konkursu z kalendarium roku szkolnego finał II Edycji miał miejsce w 
styczniu 2012 roku, a 3 grudnia odbył się Etap Szkolny III Edycji. Do finałów, które odbędą się 
w marcu 2013 roku zakwalifikowało się 139 uczniów z gimnazjów, 85 uczniów ze szkół 
podstawowych z całej Polski. Na ten projekt w 2012 roku fundacja przekazała 4173,23 PLN. 
  
Fundacja zorganizowała dwa bezpłatne warsztaty edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i 
młodzieży szkolnej, dofinansowane przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy: 
 
1. „Budowanie i ożywianie robotów” projekt przeprowadzony w ramach akcji „Lato w 

mieście” ( Dotacja – 10.000,00 PLN). Zajęcia odbywały się w placówkach prowadzących 

„Lato w mieście” na terenie Warszawy. Przeprowadzono 15 - 3 godzinnych zajęć podczas 

których dzieci budowały roboty, a następnie uczyły się je programować tak, aby się 

poruszały. Warsztaty pokazały, że komputer i klocki mogą rozwijać zainteresowania naukami 

ścisłymi, a dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. Łącznie w warsztatach wzięło udział 277  

dzieci w wieku szkolnym.  

 

2. „Akademia 5 – latka IV edycja” Projekt skierowany do dzieci 5 – letnich i ich rodziców 

związany z przygotowaniem do edukacji szkolnej – ( Dotacja – 4400,00 PLN). 

W ramach warsztatów odbyły się spotkania dla dzieci wzmacniające umiejętności skupiania 

uwagi oraz koncentracji, logicznego myślenia i powiązań między przyczyną a skutkiem, 

wspierające kreatywność oraz twórcze myślenie. Z rodzicami natomiast omówiono 

poszczególne kompetencje, które są ważne w funkcjonowaniu dziecka 5–letniego oraz 

typowe problemy i trudności związane z fazą rozwojową dziecka, a także wyzwania czekające 

na dziecko na nowym etapie edukacji. Podczas zajęć zaproponowano rodzicom również 

rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy i nauki. W warsztatach uczestniczyło dwunastu 5-

latków wraz z rodzicami.  

 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców. 

 
3) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji. 

Zarząd Fundacji w 2012r. nie podejmował uchwał. 
 

4) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł  



(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym  
z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 
jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności  
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej  
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

- darowizny: 346.0679,71 PLN 
- dotacje ze źródeł publicznych: 14.400 PLN 
- inne przychody: 1% podatku: 171.361,25 PLN 
 

5) Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych –   252.859,11 PLN 
b) administrację (czynsze, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty) – 

51,613,97 PLN 
c) działalność gospodarczą - nie dotyczy 
d) pozostałe koszty – nie dotyczy 

 
6) Dane o:  

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

1 osoba -Dyrektor Biura Fundacji 
2/3 etatu – 2.569 PLN 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem  
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 32.780,00 PLN 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia - nie dotyczy 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 6.758,35 PLN  
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według  

ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz 
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - nie dotyczy 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
Bank Pekao S.A., Oddział Warszawa, Chmielna 132-134 
Stan konta 75 1240 5918 1111 0000 4906 9323 w dniu 31.12.2012 
– 221.012,27 PLN 
Stan konta 44 1240 6292 1111 0010 3274 7943 w dniu 31.12.2012 
–  102.299,55 PLN  
Stan konta 25 1240 6292 1111 0010 4518 8632 w dniu 31.12.2012 
– 45 397,16 PLN 
Stan konta 64 1240 6292 1787 0010 4416 3566 w dniu 31.12.2012 
–  17 146,09 USD 
 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie dotyczy 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na to nabycie - nie dotyczy 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie dotyczy 



j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  
k) finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, aktywa i pasywa wartość: 

 199.812,05 PLN (stan na początek roku); 423.982,94 PLN (stan na koniec roku) 
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; 137.031,04 PLN (stan na początek roku);  
205.683,85 PLN ( stan na koniec roku).  
 

7) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 
finansowym tej działalności. 
 
Projekty dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:  

1. „Budowanie i ożywianie robotów” –warsztatów z robotyki w ramach akcji „ato 
w miescie”  

 koszt całkowity: 11.170 PLN 

 z tego z dotacji:   10.000 PLN 

 z tego z finansowych środków własnych: 1.170 PLN 
 

2. „Akademia 5 – latka II edycja” - Projekt skierowany do dzieci 5 – letnich 
związany z przygotowaniem do edukacji szkolnej 

 koszt całkowity: 5.268.10 PLN 

 z tego z dotacji:  4.400 PLN 

 z tego z finansowych środków własnych: 863,70 PLN 

 
8) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  
CIT 8 została złożona w terminie ustawowym 
 

9) Informacja o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji 
publicznej w okresie sprawozdawczym. 
W roku 2012 nie przeprowadzano kontroli. 

Warszawa,  20.02.2013 r. 

 ..............................................  
 Prezes Fundacji 

 ..............................................  
 Członek Zarządu Fundacji  

 ..............................................  
 Członek Zarządu Fundacji 

 


