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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2012 

1. Nazwa fundacji :  Fundacja Pedagogium 

 Siedziba i adres : 

 

ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa 

 
Aktualny adres do korespondencji: 

 
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa 

 Adres poczty elektronicznej
1
: fundacja@pedagogium.pl   

 
Data wpisu w Krajowym  

Rejestrze Sądowym : 

 9 maja 2006 r. 

 

 Numer KRS :                                               000256593 

REGON :                                                     140543479  

 

Dane dotyczące członków zarządu : 

Imię i nazwisko, pełniona funkcja  

 
Leszek Roszczenko – Prezes Zarządu Fundacji 

 

Agnieszka Suśniak  – Vice Prezes Zarządu Fundacji 

Cele statutowe Fundacji Pedagogium: 

1) popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu, wszechstronnemu rozwojowi  

i edukacji młodzieży; 

2) wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego, zawodowego, 

materialnego osób i instytucji zajmujących się edukacją; 

3) wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;  

4) promocja koncepcji twórczej resocjalizacji jako sposobu przeciwdziałania patologiom  

i wykluczeniom społecznym; 

5) pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji 

życiowej; 

6) pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz: 

a) promocji modelu życia wolnego od uzależnień, 

b) poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

c) obronności państwa, 
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d) krzewienia idei demokracji i samorządności; 

7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży) pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8) promowanie idei samorządności w wymiarze studenckim, zawodowym i terytorialnym; 

9) poszukiwanie i promowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności, poprawy jakości  

i skutecznej ewaluacji w edukacji. 

Działalność określona w pkt. 1 jest kierowana również do  osób niepełnosprawnych. 

 

II. Zakres działalności statutowej 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie: 

1) Klubów Pedagogium  – młodzieżowego wolontariatu; 

2) programów, projektów i działań wychowawczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych, kulturalnych  

i sportowych dla młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub patologicznych, młodzieży 

niepełnosprawnej oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne; 

3) ośrodków i placówek edukacyjno-informacyjnych,  oświatowych, kulturalnych, opiekuńczo -

wychowawczych i sportowych; 

4) działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym; 

5) imprez turystycznych a w szczególności wycieczek, obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci 

i młodzieży; 

6) kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, badań, seminariów, warsztatów, wystaw, targów oraz 

wymiany międzynarodowej; 

7) zakupu sprzętu i wyposażenia; 

8) działalności redakcyjnej i wydawniczej; 

9) ruchu społecznego wokół idei Fundacji; 

10) pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej, społecznej  oraz dla 

rodzin patologicznych; 

11) działań związanych z wolontariatem na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorych lub 

niepełnosprawnych; 

12) działalności charytatywnej dla najuboższych oraz pomoc i wspieranie takiej działalności prowadzonej 

przez innych; 

                                                                                                                                                                                                                   
1
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13) działalności pożytku publicznego, odpłatnej i nieodpłatnej, w zakresie zadań powierzonych do 

wykonywania przez uprawnione organy administracji publicznej w zakresie zgodnym z celami 

realizowanymi przez Fundację.  

 

W 2012 r. Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania: 

 

24 – 26 stycznia 2012 r. – spotkania profilaktyczne z rodzicami w Gimnazjach w Kutnie 

 

3 luty 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Szkole Podstawowej w Sobolewie 

 

9 – 10 luty 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Szkole Gimnazjalnej w Boćkach 

 

17 luty 2012 r. – zajęcia profilaktyczne w gimnazjum w Ciechanowcu 

 

21 – 23 luty 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Gimnazjach w Kutnie 

 

29 luty 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów i Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach  

 

15 marca 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Gimnazjum w Ostrzeszowie 

 

21 marca 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami Gimnazjum w Dębe Wielkie 

 

26 marca 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami L.O. w Sokołowie Podlaskim 

 

28 marca 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami Gimnazjum nr 3 w Kutnie 

 

2 kwietnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami Gimnazjum nr 1 w Kutnie 

 

3 – 4 kwietnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami i Radą Pedagogiczną w Gimnazjum w Pniewach 

 

18 kwietnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z rodzicami w Gimnazjum nr 1 w Kutnie 

 

24 kwietnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Gimnazjum w Zgierzu 
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7 – 9 maja 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Gimnazjach w Sokołowie Podlaskim 

 

14 maja 2012 r. – konferencja „Uwaga – narkotyki – dopalacze” Sokołów Podlaski 

 

16 maja 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami  Szkoły Podstawowej w Wolanowie 

 

23 – 25 maja 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Gimnazjach w Milanówku 

 

31 maja 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Zespole Szkół nr 31 w Warszawie 

 

4 czerwca 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim 

 

15 – 17 czerwca 2012 r. -  „Organizacja warsztatów dotyczących zagrożeń opiekuńczo – wychowawczych  

i środowiskowych dzieci w rodzinach wieloproblemowych” w Serocku. 

 

18 – 20 czerwca 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Gimnazjum nr 15 w Łodzi 

 

21 czerwca – 28 września 2012 r. – Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Wspieranie i realizacja 

programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS 

dla młodzieży zamieszkałej na trenach wiejskich województwa mazowieckiego. „Świadomy nastolatek”. 

Działanie wspólnie z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Społecznej. 

 

22 czerwca – 30 listopada 2012 r. - Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących 

ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym: 

A) działania w zakresie profilaktyki – wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, 

korekcyjno-edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych 

zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli na terenie  

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2012. 

W ramach zadania wykonano następujące warsztaty:  

1.  „Program profilaktyczny dotyczący pułapek cyberprzestrzeni, zasadach działania przestępców (pedofile, 

hakerzy), netykiety oraz zasad posługiwania się informacjami o innych osobach”. (Szkoła Podstawowa nr 65) 
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2. „Dopalacze i paranarkotyki – profilaktyka nowych substancji narkotycznych.”(Szkoła Podstawowa nr 68) 

Podsumowując wszystkie działania wzięło w nich udział : 

69 uczniów(Szkoła Podstawowa nr 68) oraz 270 uczniów ( Szkoła Podstawowa nr 65) 

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiały edukacyjne wydane w ramach zadania.  Wydrukowano 

materiały profilaktyczno – Broszury informacyjne – „Moje bezpieczne otoczenie ” 

 

27 czerwca 2012 r. – zajęcia profilaktyczne z uczniami w Gimnazjum Salezjanów w Mińsku Mazowieckim 

 

27 czerwca – 30 listopada 2012r. - Program z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, 

paranarkotyków oraz nikotyny. Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących ochrony  

i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym: A) działania 

w zakresie profilaktyki – wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, korekcyjno-

edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli na terenie  

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2012. 

W ramach zadania zrealizowano zajęcia:  

1. Gimnazjum Nr 53, ul. Popiełuszki 5 w Warszawie (6 klas), - 176 uczniów 

2. Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, ul. Filarecka 2 w Warszawie (wszystkie klasy), 

(9 klas), - 245 uczniów 

3. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego 15 w Warszawie (8 klas), 227 

uczniów 

4. Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie (8 klas), 

222 uczniów  

5. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Gen. Zajączka 7 w Warszawie (10 klas), 260 uczniów 

6. Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13  w Warszawie (12 klas), 354 uczniów 

We wszystkich warsztatach wzięło udział 1484 uczniów. 

Konferencja debata – ponad 150 uczniów. 

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiały edukacyjne wydane w ramach zadania.  

1600 szt. Broszur informacyjnych – „Narkotyki, dopalacze - Nie dziękuję…” – materiał dla każdego 

uczestnika warsztatów. Uczestnicy konferencji otrzymali 300 szt. Informatorów – „Uwaga Dopalacze” – dla 

uczestników konferencji – debaty. 
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27 czerwca – 30 listopada 2012 r. - „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego”  Dobrze wykształcony – przyszły pedagog. Zadanie realizowane wspólnie z Ministerstwem 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Liczbowe ilości uczestników: 

1. WSNS Pedagogium w Warszawie 

Termin realizacji:  Od 18 października do 29 października 2012r. – 71 osób uczestnicy warsztatów, 

uczestnicy kampanii ok. 300 osób 

2. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

Termin realizacji: 15 listopada 2012 r.- 63 osoby uczestnicy warsztatów, uczestnicy kampanii ok. 100 

osób 

3. Akademia Podlaska Siedlce 

Termin realizacji: Od 15 października do 15 listopada 2012r. – 50 osób, uczestnicy kampanii ok. 100 

osób 

4. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Kielcach 

Termin realizacji: Od 29 października do 15 listopada 2012r. – 123 osoby uczestnicy warsztatów, 

uczestnicy kampanii ponad 200 osób. 

5. Katolicki Uniwersytet Lubelski  

Termin realizacji: Od 31 października do 15 listopada 2012r.- 35 osób uczestnicy warsztatów, 

uczestnicy kampanii ok. 100 osób. 

W sumie w warsztatach wzięło udział: 342 osoby 

W sumie w kampaniach wzięło udział: ok. 800 osób 

Pedagog resocjalizacyjny dziś i jutro  - wyzwania teoretyczne a praktyka wychowawcza”  

22 listopada 2012r.  Aula 106 – Pedagogium WSNS w Warszawie  

11.00 – 12.00 – rejestracja, bufet kawowy  

12.00 – 12.05 – uroczyste otwarcie konferencji  J.M. Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie - prof. dr hab. Marek Konopczyński  

12.05 – 12.30 – prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - „Toleracja jako wartość eduakcyjna”  

12.30 – 12.55 – prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch – „Od dobroczynności do polityki społecznej... i z powrotem"  

12.55 – 13.20 – prof. dr hab. Marek Konopczyński - „Resocjalizacja destygmatyzująca”  

13.20 – 13.45 – prof. dr hab. Beata Nowak - „Model resocjalizacji rodziny”  

13.45 – 14.10 – Gen. Paweł Nasiłowski - „Nowy system wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w 

dozorze elektronicznym”  

14.10 – 14.30 – mgr Małgorzata Jaroń - dyrektor MOS nr 3 w Warszawie - Dom na Trakcie, przedstawienie przygotowane przez 

wychowanków „Dziwny jest ten świat”  

14.30 – 15.00 – obiad  
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15.00 – 16.30 – wystąpienia i prezentacje zgłoszonych referatów  

15.00 – 15.15 – „Teatr Uciśnionych jako przykład pracy z grupami defaworyzowanymi." mgr Maria Depta  

15.15 – 15.30 – „ Ekspozycja wykluczonej tożsamości w przestrzeni miasta” dr Małgorzata Michel  

15.30 – 15.45 – „Coaching w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Teoria i praktyka.” mgr Sonia Dzierzyńska  

15.45 – 16.00 – „ Po prostu mnie KOCHAJ - wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanek SdNiZP w Falenicy w oparciu o 

rodzinę - szansa czy strata czasu?„ mgr Małgorzata Cwalina  

16.00 – 16.15 –„Ogólnopolski Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” jako przykład profilaktyki rówieśniczej.” lic. 

Tomasz Siniew  

16.15 – 16.30 – „Aspiracje życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie” Karolina Grudzińska  

16.30 – 17.00 – przerwa kawowa  

17.00 – 18.00 – spektakl „Na huśtawce” – bezdomność w dramacie i grotesce.  

18.00 – 20.00 – „spotkanie integracyjne”  

 

23 listopada 2012 r.  

8.30 – 9.00 – bufet kawowy  

9.00 – 11.00 – wystąpienia i prezentacje zgłoszonych referatów  

9.00 – 9.15 – „Zdobywanie wiedzy (nie)tajemnej o więzieniu w działaniach Koła Naukowego Resocjalizacji przy Wydziale Nauk o 

Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego” Maria Wilczyńska, Natalia Frajda, Martyna Czech  

9.15 – 9.30 – „Teatrzyk Pluszowego Misia założony w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu jako przykład 

oddziaływań przy wykorzystaniu zajęć teatralnych” Patrycja Szkudlarek, Aleksandra Siatka  

9.30 – 9.45 – „Uczę się i działam – Pedagog resocjalizacyjny oczami studenta” mgr Anna Filipowska, Agnieszka Tajak, Małgorzata 

Woźnica  

9.45 – 10.00 – „90na60na90 – różne wymiary wolontariatu” Barbara Borzymowska, Agnieszka Borko, Natalia Zielińska  

10.00 – 10.15 – Teatr profilaktyczny dla dzieci jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji na przykładzie spektaklu 

„Koszmarny sen Spidermana” Justyna Król, Maja Mikołajczyk  

10.15 – 10.30 – „Poziom przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się Uczniów z orzeczonym nadzorem 

kuratorskim w ocenie Nauczycieli” dr Wojciech Piestrzyński  

10.30 – 10.45 – „Profesjonalizm kadry pedagogicznej i jej wpływ na kształtowanie klimatu społecznego polskiego zakładu 

poprawczego” dr Aneta Skuza  

10.45 – 11.00 – „Etyka pracy terapeutycznej w praktyce” mgr Jacek Charmast, Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych  

11.05 – 12.35 – warsztaty, panele  

13.00 – 13.30 – obiad  

13.30 – 14.00 – podsumowanie, odbiór certyfikatów 

 

17 września – 28 września 2012 r. – realizacja cyklu szkoleń dla nauczycieli razem z ARMSA program 

„Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” 

17-18 września 2012 r. dla ok. 136 osób - Hotel Sobienie Królewskie, 08-443 Sobienie Jeziory 
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20-21 września 2012 r. dla ok. 118 osób - Pałac Ossolińskich w Sterdyni, ul. Kościelna 43; 08-320 Sterdyń 

24-25 września 2012 r. dla ok. 114 osób  - Hotel Kawallo, Leonów 7A, 09-533 Słubice 

27-28 września 2012 r. dla ok. 132 osób - Pałac Ossolińskich w Sterdyni, ul. Kościelna 43; 08-320 Sterdyń 

4 października 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Olszewo Borki 

17 października 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum nr 15 w Łodzi 

18 października 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim 

24 października 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Gimnazjum w Rzgowie 

6 listopada 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie 

13 listopada 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla Rady Pedagogicznej w Sz. P. nr 142 w Warszawie 

29 listopada 2012 r. – Konferencja nt. Cyberprzestrzeni w Gdyni 

3 – 10 grudnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Gimnazjum w Świerczach 

11 grudnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Sz. P nr 4 w Sochaczewie 

12 grudnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kałuszynie 

13 – 14 grudnia 2012 r. – zajęcia profilaktyczne dla uczniów w Gimnazjum w Brwinowie 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych : 

Fundacja Pedagogium w roku 2012 otrzymała środki finansowe z dotacji publicznych: 

 

4900 PLN – dotacja z Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy  

40100 PLN – dotacja z Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy    

19600 PLN – dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8400 PLN – dotacja z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej  

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 

 

Nie dotyczy  
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4. Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

Rada Nadzorcza podjęła 3 uchwały.  Zarząd Fundacji Pedagogium w 2012 roku podjął 3 uchwały.  

 

5. Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem ich źródła- spadek, zapis, darowizna, środki 

z budżetu państwa i budżetu gminy): 

 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – 73 000 PLN 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 206 281,70 PLN 

Darowizny na cele statutowe – 0 PLN 

 

a) informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych (z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 

 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 87 747,96 PLN 

Koszty działalności statutowej odpłatnej – 124 235,24 PLN 

Inne koszty określone statutem – 0 PLN 

 

b) przy prowadzeniu działalności gospodarczej wynik finansowy oraz procentowy stosunek przychodu 

osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

Nie dotyczy  

 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,    211 983,20 PLN                      

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 70 616,94 PLN 

c) działalność gospodarczą, nie dotyczy 

d) pozostałe koszty. 0 PLN 

 

7. Liczba osób zatrudnionych w fundacji (wg zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 

 

1 osoba na umowę o pracę – prezes Zarządu Fundacji Pedagogium 
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7 osób na umowę zlecenie – wykonanie zleceń, zajęć profilaktycznych. 

 

25 osób na umowę o dzieło – wykonanie autorskich projektów materiałów i zajęć. 

 

a) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne – z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej): 

 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społ. i inne świadczenia – 57 844 PLN 

 

Brak nagród premii w 2012 roku. 

 

b)  wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 

organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem jw.): 

 

Wynagrodzenie roczne wraz z  ubezpieczeniem społ. i inne świadczenia – 57 844 PLN 

 

c)  wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

 

Umowy zlecenie i umowy o dzieło razem -  84 914 PLN 

 

d)  udzielone przez fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek z podaniem podstawy statutowej ich przyznania): 

 

Nie udzielano 

 

e) kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku: 

 

Nie lokowano 

 

f) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego (nazwy spółek): 
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Nie nabyto 

 

g)  nabyte nieruchomości (ich przeznaczenie, wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie): 

 

Nie nabyto  

 

h)  nabyte pozostałe środki trwałe: 

 

Nie nabyto 

 

i )  wartości aktywów i zobowiązań fundacji  ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych: 

 

42 255,40 PLN 

 

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe z tej działalności: 

 

„Organizacja warsztatów dotyczących zagrożeń opiekuńczo – wychowawczych i środowiskowych dzieci w 

rodzinach wieloproblemowych” w Serocku. – 33 600 PLN 

 

Realizacja cyklu szkoleń dla nauczycieli razem z ARMSA program „Dziecięca akademia przyszłości 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 

w szkołach podstawowych” – 119 000 PLN 

 

9) Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych: 

 

CIT  8 za rok podatkowy 01/01/2012 – 31/12/2012 

Podatek dochodowy – 610 PLN 
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10) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w fundacji,  jeśli była  - 

wyniki kontroli: 

 

W 2012 roku była prowadzona 1 kontrola merytoryczna. Kontrola dotyczyła dotacji  z Dzielnicy Żoliborz 

realizowanej przez Fundację Pedagogium. Na podstawie zebranych dokumentów i udzielonych odpowiedzi, 

kontrolujący stwierdzili, umowa została zrealizowana w sposób celowy i gospodarny. 

 

Podpisy co najmniej 2 członków zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej) 


