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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2011 

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 Fudacji 

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, 

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; 

                                                           
1
 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej  
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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; 

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 2011 r. Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania: 

 

Styczeń 2011 roku – zajęcia edukacyjne z nauczycielami i rodzicami nt. współczesnych zaburzeń 

wychowawczych w miejscowościach Studzieniec, Warszawa 

 

15 Luty 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla rady pedagogicznej i rodziców w Sz.P. nr 12 w Białymstoku,  

 

18 Luty 2011 – zajęcia edukacyjne dla uczniów i rady pedagogicznej w Zespole Szkół w Lubaszu, 

 

24 – 25 Luty  2011 – zajęcia edukacyjne „Uwaga Narkotyki” w szkołach gimnazjalnych w Kutnie, 

 

7 Marca 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów w Jabłonnie, 
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21 Marca 2011 roku – zajęcia edukacyjne z młodzieżą, radą pedagogiczną i rodzicami w Orzechowie, 

 

22 Marca 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu, 

 

24 Marca 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla rady pedagogicznej Gimnazjum przy ul. Smoczej 7  

w Warszawie, 

 

30 Marca 2011 roku – zajęcia edukacyjne w Gimnazjum w Raciążu, 

 

30 Marca 2011 roku – spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum w Nadarzynie temat „ Uwaga SIEĆ”, 

 

7 Kwietnia 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Skierniewicach, 

 

20 Kwietnia 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów i spotkanie z radą pedagogiczną w Gimnazjum  

w Golinie, 

 

27 Kwietnia 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum nr 141 w Warszawie „Uwaga 

Narkotyki”, 

 

29 Kwietnia 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim, 

 

4 Maja 2011 roku – zajęcia edukacyjne „Uwaga narkotyki” dla uczniów Sz. Podstawowej 182 w Łodzi,  

 

11 Maja 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum przy ul. Siennickiej w Mińsku 

Mazowieckim, 

 

16 Maja 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów temat ”Uwaga dopalacze” dla Publicznego Gimnazjum 

nr 3 w Białymstoku,  

 

17 Maja 2011 roku – „Ligi Integracyjne – sportowa szansa dla wszystkich” zawody lekkoatletyczne dla 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 

18 Maja 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum przy ul. Budowlanej w Mińsku 

Mazowieckim, 

 

23 Maja 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów „Uwaga dopalacze” Sz. Podstawowa w Bieniewicach  

 

24 Maja 2011 roku - „Ligi Integracyjne – sportowa szansa dla wszystkich” zawody dyscyplin klubowych dla 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 

25 Maja 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim, 
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31 Maja 2011 roku –„Ligi Integracyjne – sportowa szansa dla wszystkich” zawody w sportach wodnych dla 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, wyjazd do Ośrodka AZS Zegrze Południowe, 

 

1 Czerwca 2011 roku – zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Gimnazjalnej  w Mińsku Mazowieckim, 

 

6 – 7 Czerwca 2011 roku - „Ligi Integracyjne – sportowa szansa dla wszystkich” zawody dyscyplin halowych 

dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 

8 Czerwca 2011 roku – „Ligi Integracyjne – sportowa szansa dla wszystkich” mecz gwiazd podsumowujący 

rozgrywki ligi, 

 

9 – 10 Czerwca 2011 roku – zajęcia edukacyjne z uczniami „Uwaga dopalacze” Publiczne Gimnazjum nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi, 

 

13 Czerwca 2011 roku – Podsumowanie całorocznych rozgrywek „Ligi Integracyjne – sportowa szansa dla 

wszystkich” dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 

15 Czerwca 2011 roku – zajęcia edukacyjne „Uwaga dopalacze”  dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  

w Sokołowie Podlaskim,  

 

1 sierpnia 2011 roku – podpisanie porozumienia z Zarządem Dzielnicy Śródmieście, Stowarzyszeniem JUMP 

93 i Stowarzyszeniem Program Stacja w sprawie lokalu na ul. Wspólnej 65/19 

14 sierpień  2011 roku – podpisanie nowej umowy z ZGN Warszawa dotyczącej lokalu na ul. Wspólnej 65/19 

 

11 września 2011 roku – turniej Inaugurujący rozgrywki „Lig integracyjnych” 

 

20 października 2011 roku – konferencja dla wszystkich pedagogów i dyrektorów szkół w dzielnicy Żoliborz 

m. st. Warszawy „Zaburzenia wychowawcze XXI wieku – etiologia, profilaktyka oraz nowe uzależnienia”  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.  

 

26 października – 14 grudnia 2011 roku - Zajęcia edukacyjne dla rad pedagogicznych w Żoliborskich 

szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych poświęcone problematyce narkotyków, 

dopalaczy i substancji pobudzających. 

 

15 listopada 2011 roku - konferencja „Wola do wychowania - przemoc rówieśnicza”. W Siedzibie WSNS 

Pedagogium w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 

 

16 i 17 listopada 2011 roku – zajęcia profilaktyczne dla rodziców w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 

 

24 listopada –  15 grudnia 2011roku - Zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci z żoliborskich przedszkoli 

poświęcone kształtowaniu relacji dziecka z nowymi multimediami. 

 



 5 

24 listopada – 22 grudnia 2011 roku - przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dotyczących rozwoju 

kompetencji kluczowych w ramach projektu zatytułowanego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.  

Harmonogram przeprowadzonych działań: 

28 listopada : przygotowanie konceptualizacji i operacjonalizacja, pilotaż narzędzi,  

28 listopada – spotkanie zespołu ankieterskiego, szkolenie z narzędzi, podział lokalizacji 

28 listopada – 9 grudnia – realizacja badania terenowego 

12 grudnia – spotkanie podsumowujące badanie, zebranie uwag do realizacji, szkolenie z kodowania 

12  -  15 grudnia – kodowanie ankiet 

15  – 22 grudnia – przygotowywanie opracowania raportu badań wraz z prezentacją, oraz opracowywanie 

konkluzji i propozycji edukacyjnych  

22 grudnia – przekazanie dokumentów  

 

5 grudnia – 15 grudnia 2011 roku - Zajęcia edukacyjne dla 6 rad pedagogicznych w żoliborskich 

przedszkolach dotyczące wpływu nowych multimediów na zachowania dzieci  

 

10 grudnia 2011 roku – zajęcia profilaktyczne dla pedagogów dotyczące substancji psychoaktywnych, 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród",  Załęcze Wielkie 89 

 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych : 

 

Fundacja Pedagogium w roku 2011 nie otrzymała środków finansowych z dotacji publicznych. 

 

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

 

Nie dotyczy  

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał. Odpisy są załącznikami do sprawozdania. 

Zarząd Fundacji Pedagogium w 2011 roku podjął 2 uchwały. Odpisy są załącznikami do sprawozdania. 

 

 

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

z budżetu państwa i budżetu gminy): 

 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – 0 PLN 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 131 203,85 PLN 

Darowizny na cele statutowe – 1 600 PLN 

 

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

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 
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Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 6 615 PLN 

Koszty działalności statutowej odpłatnej – 69 488, 48 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,    76 103,48 PLN                      

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 88 477,59 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 

 

17 osób na umowę zlecenie – wykonanie zleceń ankieterskich, zajęć. 

 

15 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 – 48 286,54 PLN 

 

Brak nagród premii w 2011 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 – 48 286,54 PLN 

 

c)  wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

 

Umowy zlecenie i umowy o dzieło razem - 44 765 PLN 
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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): 

 

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: 

 

55 248, 44 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: 

 

Dzielnica Wola Miasta Stołecznego Warszawy -  konferencja „Wola do wychowania - przemoc rówieśnicza – 

8500 PLN 

 

Dzielnica Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy – konferencja „Zaburzenia wychowawcze XXI wieku – 

etiologia, profilaktyka oraz nowe uzależnienia” i zajęcia profilaktyczne w szkołach i przedszkolach dzielnicy – 

46 700 PLN 

 

Agencja Rozwoju Mazowsza - przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dotyczących rozwoju kompetencji 

kluczowych w ramach projektu zatytułowanego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – 27 000 PLN 
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9) Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych: 

 

CIT  8 za rok podatkowy 01/01/2011 – 31/12/2011 

Podatek dochodowy - 4 781 PLN 

 

10) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w fundacji,  jeśli była  - 

wyniki kontroli: 

 

W 2011 roku była prowadzona 1 kontrola. Kontrola dotyczyła dotacji realizowanej przez Fundację 

Pedagogium. Organem kontrolującym był Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia. 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) 

 


