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Sprawozdanie z działalności Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka 
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 

 

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 2011 roku do 31 stycznia 2011 r. 

 Prezes Fundacji:  Bogdan Dufaj 
  ul. Gwintowa 3 
  00 – 704 Warszawa 

 Członek Zarządu:  Katarzyna, Kinga Krystek 
  ul. KEN 95/50 
  02 – 777 Warszawa 

 Członek Zarządu: Małgorzata Smolińska – Deszczka 
  ul. Iwicka 36/47 
  00-735 Warszawa 
 

Cele statutowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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, 
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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 2011 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, 
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W 2011 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania: 
 

Dofinansownie zimowiska, na którym realizowano projekt „Mały Książę”  dla dzieci ze 
świetlicy S.O.S. w  Krakowie przy ul. Dzielskiego.  (4.500 PLN). 
 
Dofinansowanie wyjazdu na kolonie letnie w Borach Tucholskich i zorganizowanie półkolonii 

w czasie ferii zimowych podopiecznych  ze Świetlicy S.O.S. dla Dzieci Zagrożonych 

Środowiskowo w Jeleniej Górze (6.000 PLN).  

  
Dofinansowanie Świetlicy S.O.S. Wieczysta w Krakowie. Środki pieniężne zostały przekazane 
na prowadzenie działalności bieżącej tj: posiłki dla dzieci, materiały dydaktyczne, przybory 
szkolne, podręczniki, bilety do kina, zakup komputera (18.000 PLN).   
 
Dofinansowanie Świetlicy S.O.S. dla Dzieci Zagrożonych w Bolszewie. Środki finansowe 
zostały przeznaczone na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych (6.500 
PLN). 
 
Dofinansowanie programu "Plus na start" Fundacji Oświatowej im. ks. St. Konarskiego z 
Krakowa (15.000 PLN). 
 
Dofinansowanie Świetlica Terapeutycznej S.O.S. w Krakowie przy ul. Pijarskiej. 
Dofinansowanie przeznaczono na  wymianę okien i zakup mebli (10.000 PLN). 
 
Pokrycie kosztów przejazdu na zieloną szkołę uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr1 w 
Poznaniu (2400 PLN).  
 
Dofinansowanie Zespołu Szkół Pijarów w Poznaniu z przeznaczeniem na wyposażenie  szkoły 
(16.000 PLN). 
 
Dofinansowanie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu. Dofinansowanie przeznaczono  
na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (7.000 PLN).  
 
Dofinansowanie prowadzonej działalności edukacyjnej i wychowawczej przez Gimnazjum 
nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. Środki finansowe przekazano na zakup pomocy 

dydaktycznych  

(15.000 PLN).  
 
Fundacja przekazała Szkołom Pijarskim w Poznaniu sprzęt komputerowy (22 szt.), który 

otrzymała w formie darowizny (sprzęt o wartości 22.189,20 PLN).  

 

Przyznano i wypłacono stypendium na rok szkolny 2011/2012 dla siedmiu uczniów Szkoły 
Pijarskiej w Katowicach i sfinansowano zakup 4 netebooków dla tej placówki (14.000 PLN). 
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Na prośbę rodziców chorego Franka Zawiszy fundacja umożliwiła zbieranie funduszy ze 
wskazaniem na leczenie chłopca. Darowizny w wys. 27.185,30 PLN przekazano na leczenie 
chłopca. 
 
Na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Warszawie, Fundacja zakupiła 
plansze interaktywne jako pomoc edukacyjną dla uczniów (1.176,17 PLN). 
 
Dofinansowanie czesnego za naukę w przedszkolu dla bliźniąt pochodzących z wielodzietnej i 
ubogiej rodziny z Sochaczewa (3.876 PLN). 
Zakup alarmu wybudzeniowego dla 12 - letniego ucznia Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w 

Poznaniu (590 PLN). 

 

Dofinansowanie zakupu NF Walkera – chodzika umożliwiającego samodzielne poruszanie dla 
Łukasza Siwca z dziecięcym porażeniem mózgowym  (2.000 PLN).  
 
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego NF Walkera chodzika umożliwiającego 
samodzielne poruszanie dla Patryka Tomy z dziecięcym porażeniem mózgowym  (2.000 PLN).  
 
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla bliźniaczek Sary i Ewy Laufer z 
dziecięcym porażeniem mózgowym (5.800 PLN).  
 
Pomoc finansową dla Dawida i Macieja Korbeckich, których samotna matka znajduje się w 
trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe przekazano na zakup podręczników, pomocy 
szkolnych i opłacenie obiadów (1.000 PLN). 
 

Opłacenie kosztu wycieczki szkolnej  dla ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w 

Warszawie (70 PLN). 

 
Dofinansowania wyjazdu ośmiorga dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej na obóz w Żelistrzewie organizowany przez Stowarzyszenie „Parafiada”. Łączny 
koszt dofinansowania (3.260 PLN). 

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia, którego rodzina znajduje się w 
trudnej sytuacji materialnej (429 PLN). 

Zorganizowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny podopiecznemu Fundacji, Klaudiuszowi 
Rutkowskiemu z dziecięcym porażeniem mózgowym . Pobyt na turnusie został opłacony  z 
funduszy uzbieranych na ten cel w roku 2010. Ponadto fundacja opłaciła koszty transportu 
(6.640 PLN).  
 
Pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnego małego dziecka z wielodzietnej rodziny  
z miejsca zamieszkania (Sochaczew) do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1.650  
PLN).  
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Zakup opału na zimę dla samotnej matki dwójki niepełnosprawnych dzieci zamieszkałej pod  

Orzyszem (1.900 PLN). 

 
Przeprowadziła zbiórkę publiczną w ramach - piłkarskiego turnieju charytatywnego „Bramka 
dla Franka”. Celem zbiórki było zebranie funduszy na wspomaganie leczenia 9 – letniego 
Franka Zawiszy chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Współorganizatorem imprezy  
był PKS Jadwiga, w którym grał Franek przed chorobą. W ramach akcji została zebrana kwota  
25.582,92 PLN. 
 
W maju 2011r. fundacja zakończyła ogólnopolską zbiórkę publiczną dla powodzian. 23 maja 
2011r. przekazała Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczucinie ostatnie dary dla 
powodzian: środki czystości o wartości 8978,08 PLN oraz dary rzeczowe - artykuły szkolne 
(zeszyty , bloki szkolne, długopisy, ołówki, kredki, plastelinę, farby szkolne, linijki, zestawy 
geometryczne, kalkulatory, temperówki, papier kolorowy, kleje, flamastry, piórniki), 
- zabawki ( książki, DVD – filmy i bajki, maskotki - pluszaki, gry edukacyjne).  
 
Fundacja w 2011 r. przeprowadziła kampanię zbiórki 1% podatku dochodowego za 2010r. W 
celu promocji kampanii 1% podatku Fundacja wydrukowała ulotki i rozprowadzała program 
dedykowany fundacji do rozliczeń podatku dochodowego, zamieściła informację na 
portalach społecznościowych.  W 2011 roku podatnicy na Fundację przekazali z podatków za 
rok 2010 kwotę 260.018,97 PLN. 
 
W 2011 roku we współpracy ze Szkołami Pijarskimi w Warszawie fundacja zorganizowała po 
raz drugi 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 I Edycji miał miejsce w 
styczniu 2011 roku, a 30 listopada odbył się Etap Szkolny II Edycji. W II edycji wzięło udział 
1736 uczniów 37 gimnazjów, 32 szkół podstawowych i 13 zespołów szkół z całej Polski. 
  
Poza realizacją projektów edukacyjnych dofinansowanych przez biuro edukacji z uwagi na 
duże zainteresowanie warsztatami „Akademia 5- latka” po II edycji fundacja przeprowadziła 
nabór i prowadziła warsztaty dla grupy 12 pięciolatków w ramach odpłatnych zajęć.  

 

Realizacja projektów edukacyjnych dofinansowanych przez Biuro Edukacji Miasta 
Stołecznego Warszawy: 

1. „Świat fizyki i chemii w eksperymentach” ( Dotacja –7000,00 PLN). 
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-12 lat  
z zakresu nauk ścisłych, a w szczególności z fizyki i chemii. 
Zajęcia miały na celu: 
- rozwinięcie zainteresowań naukowych dzieci w zakresie nauk ścisłych, a w szczególności  
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  z fizyki i chemii 
- opanowanie dodatkowej wiedzy i zdobycie praktyki wykraczającej poza program szkolny 
  z nauk ścisłych 
- zdobycie doświadczenia z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych i eksperymentów z dziedziny  
  chemii i fizyki 
 
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów zdolnych jak 
 i słabych co spowodowało wyrównanie szans. Zajęcia przełamały bariery w rozwoju 
zainteresowań młodych ludzi naukami ścisłymi, przełamały stereotypy o trudności  
przedmiotów chemii i fizyki. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie szkół podstawowych w 
Warszawie. Łącznie w programie wzięło udział 32 osoby. 
 
2. „Akademia 5 – latka III edycja” Projekt skierowany do dzieci 5 – letnich związany 
z przygotowaniem do edukacji szkolnej – ( Dotacja – 5000,00 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 2011 r. 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: 103.561,44 PLN 
- dotacje ze źródeł publicznych: 12.000,00 PLN 
- inne przychody: 1% podatku: 260.018,97 PLN 
 

5) Informacja o poniesionych kosztach na: 
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a) realizację celów statutowych –   242.597,67 PLN 
b) administrację (czynsze, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty) – 

62.510,39 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 

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 – 27.548,55 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 – 12.080,00 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 31.12.2010  
– 3.976,19 PLN  
Stan konta 44 1240 6292 1111 0010 3274 7943 w dniu 31.12.2010  
–  192.153,58 PLN  

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: 

 138.782,61PLN (stan na początek roku); 199.812,05 PLN (stan na koniec roku) 
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; 104.602,69 PLN (stan na początek roku);  
137.031,04 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. 



 

Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza 
ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, Tel. 0(22) 651 03 98 

www.fundacja.pijarzy.pl; e-mail: fundacja@pijarzy.pl 

KRS 0000 120 773 
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Projekty dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:  

1. „Świat fizyki i chemii w eksperymentach” – cykl warsztatów edukacyjno – 
artystycznych dla dzieci  

 koszt całkowity: 10.856,25 PLN 

 z tego z dotacji:   7.000 PLN 

 z tego z finansowych środków własnych: 3.856 PLN 
 

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

 koszt całkowity: 7.905,36PLN 

 z tego z dotacji:  6.870,00 PLN 

 z tego z finansowych środków własnych: 2.905,36 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 dn. 22-27 stycznia 2011 r, została przeprowadzona przez MSWiA kontrola Zbiórki 
Publicznej nr 123/2010. 
 

Warszawa,  30.03.2012 r. 

 .............................................  
 Prezes Fundacji 
 
 
……………………………………………  
 Członek Zarządu Fundacji 

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


