Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pracownia Nauki i Przygody
za okres 1.01.2013 – 31.12.2013
na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji

I Informacje podstawowe
1. Nazwa fundacji: Pracownia Nauki i Przygody
2. Dane adresowe (siedziba, adres do korespondencji): ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa, e-mail:
pracownia@naukaprzygoda.edu.pl, naukaprzygoda@gmail.com, www.NaukaPrzygoda.edu.pl
3. Data wpisu do KRS: wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000408518
dnia 17.01.2012.
4. REGON: 145964464
5. Dane nt członków zarządu fundacji:
a) Agnieszka Leśny – prezeska zarządu (na podstawie uchwały 2/2011 z dnia 9.09.2011, koniec
kadencji w zarządzie 9.09. 2014)
b) Joanna Przydatek – wiceprezeska zarządu (na podstawie uchwały 2/2011 z dnia 9.09.2011, koniec
kadencji w zarządzie 9.09. 2014)
c) Małgorzata Siarkiewicz (z domu Pruszkowska) (na podstawie decyzji KRS z dnia 4.09.2013 do dnia
pisemnej rezygnacji z dnia 23.12.2012 – przyjęta uchwałą Rady Fundacji 2/2014 z dnia 12.03.2014)
d) Magdalena Zaborowska (na podstawie uchwały 2/2011 z dnia 9.09.2011 do dnia pisemnej rezygnacji
22.12.2012 [wyrejestrowania przez KRS dopiero 4.09.2013].
6. Cele statutowe fundacji:
6.1 Działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie rozwoju i wsparcia edukacji
alternatywnej oraz tworzeniu wartościowych rozwiązań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
6.2 Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych,
szkoleniowych oraz informacyjnych w dziedzinie edukacji pozaformalnej i nieformalnej, w szczególności
z nurtu „pedagogiki przygody” (outdoor education, adventure education), edukacji alternatywnej tzn.
wykorzystujących aktywne formy kontaktu z przyrodą (w tym edukacji przyrodniczej), edukacji
naukowej, turystki i animacji społeczno-kulturalnej w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i
dorosłych oraz animowania i tworzenia więzi międzyludzkich w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz pomiędzy tymi grupami.
6.3 Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie
zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą poprzez
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m.in. organizację zajęć interdyscyplinarnych, tworzenie oraz prowadzenie gier miejskich i terenowych,
tworzenie i prowadzenie gier symulacyjnych oraz z wykorzystaniem innych, innowacyjnych metod
edukacyjnych.
6.4 Podejmowanie działań na rzecz budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.
6.5 Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw, mających na celu profilaktykę
uzależnień, działań i zachowań ryzykownych oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

II Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
1. Wg § 8 Statutu fundacji, realizuje ona swoje cele poprzez:
1.1 Animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z instytucjami zajmującymi się aktywnymi
formami edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.2 Inicjowanie i włączanie się w działania, których zadaniem jest budowanie zdrowych relacji
międzyludzkich, budowanie dialogu międzypokoleniowego, tworzenie bezpiecznego oraz twórczego
środowiska dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.3 Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie
zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą.
1.4 Inicjowanie i włączanie się w programy, których celem jest ochrona środowiska m.in. poprzez
zwiększanie świadomości o mechanizmach zachodzących w przyrodzie.
1.5 Inicjowanie i włączanie się w działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, w tym wspieranie
osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy pedagogicznej wszystkim, którzy jej potrzebują - w
szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
1.6 Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym, jako jednej z form nowoczesnej edukacji.
1.7 Organizowanie oraz wspieranie warsztatów, seminariów, konferencji, kursów z zakresu określonego w
celach fundacji.
1.8 Tłumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym.
1.9 Stworzenie zespołu, wraz z bazą dla jego działalności, twórczych i aktywnych pedagogów, turystów,
animatorów – stale podnoszących swoje kwalifikacje, którzy będą aktywnie wpływać na rozwój i
innowacyjność polskiej edukacji.
1.10 Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i propagowanie jej wyników w
środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.
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2. W ramach działalności statutowej, w okresie sprawozdawczym, fundacja przeprowadziła szereg projektów i
działań jednorazowych:
a) Spotkania Odkrywców – projekt popularyzujący nowoczesną komunikację naukową i zainteresowanie
poznawaniem świata poprzez nauki doświadczalne. W ramach projektu przeprowadzono 95 godzin
dydaktycznych warsztatów:


14 godzin dydaktycznych (w tym 2 bezpłatne) naukowych warsztatów dla dzieci 6-11 lat w formie
otwartej (każdy mógł się zapisać), w jednej placówce edukacyjnej. W zajęciach każdorazowo, średnio,
uczestniczyło 5-9 dzieci. W roku ubiegłym przeprowadziliśmy 22h w trzech placówkach, w związku z
tym można stwierdzić, że zmniejszył się zasięg tej części projektu.



4 godziny dydaktyczne bezpłatnych warsztatów otwartych w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych



56 godzin dydaktycznych zajęć naukowych w zaprzyjaźnionej szkole na Wale Międzyszyńskim oraz 22
godzin w innych szkołach i warsztatów wyjazdowych, co dało w sumie 78 godziny dydaktyczne zajęć
szkolnych (w 2012 były to 102 godziny). Zajęcia były przeprowadzane przeważnie w klasach 0-3. W
każdych zajęciach uczestniczyło średnio 13-15 osób.



2 godziny bezpłatnych zajęć o profilu naukowym w ramach Dnia Sąsiada na Sielcach



3 godziny bezpłatnych zajęć o profilu naukowym w ramach dnia otwartego fundacji



4 godziny bezpłatnych zajęć naukowych w plenerze na zaproszenie warszawskiego projektu Temat
Rzeka



4 godziny zajęć naukowych w ramach realizowanych dwóch zielonych szkół dla dzieci z klas 1-3.



5 godzin zajęć w ramach urodzin naukowych.



3 godziny zajęć na pikniku naukowym w szkole „Eureka”

Podsumowując można stwierdzić, że w 2013 roku projekt zmniejszył swój zasięg względem poprzednich lat.
Mimo to cały czas podejmowane są nowe inicjatywy jego rozwoju i promowania. W dalszym ciągu pozostaje
projektem, w którym uczestniczy najwięcej uczestników – głównie dzieci.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.3. Projekt będzie kontynuowany.
b) Akademia Podwórkowa – projekt animacyjny, oparty o działania wolontariuszy, skierowany do podopiecznych
klubu młodzieżowego na ul. Brzeskiej w Warszawie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko. Celem
projektu jest wspieranie pracy socjoterapeutycznej Klubu poprzez działania w nurcie tzw. pedagogiki przygody.
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i działania z wolontariuszami oraz 20 godzin dydaktycznych zajęć
z podopiecznymi klubu, czyli połowę więcej niż w roku ubiegłym.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.2; – 6.4, 6.5 Projekt będzie kontynuowany.

3

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pracownia Nauki i Przygody za okres 1.01.2013 – 31.12.2013
c) Akademia Pedagogiki Przygody – projekt o charakterze naukowo-szkoleniowym, którego celem jest
propagowanie i rozwijanie w Polsce nurtów składających się na tzw. pedagogikę przygody. W ramach projektu
podjęto następujące działania:


22-24.03.2013 warsztaty z pedagogiki przeżyć w których wzięło udział 18 uczestników. Warsztat
prowadził trener z Niemiec.



7-8.09.2013 organizacja warsztatów „Pedagogika przygody: warsztat dla początkujących”. W
warsztatach wzięło udział 7 osób.



organizacja certyfikowanego kursu budowania i działań na niskim parku linowym wg standardów ERCA,
11-14.09.2013, w kursie udział wzięło 9 osób. Kurs prowadzili trenerzy z Niemiec.



warsztaty „Experiental Education+” (warsztat dla zaawansowanych) w dniach 15-16.09.2013, w kursie
wzięło udział 6 osób. Kurs prowadzili trenerzy z Niemiec

Projekt rozwija się. W 2013 zorganizowano więcej warsztatów w niż w roku ubiegłym. Kontynuowana jest
współpraca z trenerami niemieckimi.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1; – 6.2. Projekt będzie kontynuowany.
d) Mobilny niski park linowy – działania szkoleniowe i edukacyjne, inspirowane i łączone z różnymi metodami
pracy pedagogiki przygody, ze szczególnym uwzględnieniem niskiego parku linowego. W ramach projektu
podjęto następujące działania:


włączenie parku linowego do programu przeprowadzonych zielonych szkół oraz półkolonii
wakacyjnych



włączenie parku do 2 projektów o charakterze socjoterapeutycznym podejmowanych z
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapeutycznym nr 1 „SOS” w Warszawie



organizacja bezpłatnych, otwartych aktywności nad Wisłą na zaproszenie projektu Temat
Rzeka



włączenie do programu zajęć integracyjnych dla liceum i gimnazjum „Żmichowska”



warsztaty linowe na konferencji „Edukacja Przygodą” w Warszawie



pokaz sprzętu w ramach dnia otwartego fundacji



warsztaty dla studentów Wydziału Pedagogicznego UW (1 grupa)



zajęcia dla studentów AWF (4 grupy)



warsztaty dla podopiecznych Domu dziecka „Łochów” w Julinie

Projekt rozwija się, jednak w mniejszym stopniu niż było zakładane. Wydaje się, że wciąż nie wykorzystujemy w
pełni potencjału jaki tkwi w metodzie oraz zakupionym przez nas sprzęcie. Dużym problemem pozostaje brak
odpowiedniej liczby dyspozycyjnych trenerów z uprawnieniami do działań linowych (ich szkolenie jest niezwykle
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drogie i nie zwraca się) oraz stałego terenu działań. Podjęto natomiast owocną współpracę z Ogrodem
Botanicznym UW, gdzie Fundacja przeprowadza treningi linowe dla grup szkolnych i studentów.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1; 6.5. Projekt będzie kontynuowany.
e) Adaptacja, integracja i rozwój umiejętności przeciwdziałających nadużywaniu substancji psychoaktywnych
wychowanków MOS nr 1 SOS w Warszawie – kontynuacja projektu z 2012 zrealizowanego wraz z MOS nr 1
„SOS” w Warszawie. Celem działań była integracja młodzieży z wychowawcami dla wzmocnienia oddziaływania
socjoterapeutycznego ośrodka oraz działania profilaktyczne. Projekt został zrealizowany w formie 3 dniowego
wyjazdu, w trakcie którego odbywały się warsztaty psychoedukacyjne, gra wiejska, gry terenowe i działania na
niskim parku linowym. W wyjeździe uczestniczyło 25 wychowanków ośrodka, 3 wychowawców i trenerzy fundacji.
Po wyjeździe ukazał się artykuł w serwisie www.ngo.pl „Outdoor education” jako wsparcie socjoterapii
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/958129.html
Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.5. Nie planujemy kontynuacji projektu.
f) Klub Nauki i Przygody jako sposób kształtowania pozytywnych postaw społecznych podopiecznych
młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 ‘SOS” w Warszawie – projekt zrealizowany z MOS nr 1 „SoS” w
Warszawie w dniach 1.09.2013 – 31.12.2013. W działaniach wzięło udział 15 uczniów „SOS”u. Celem projektu
było wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych poprzez
uczestnictwo w cyklu spotkań edukacyjno- wychowawczych poświęconych treningowi umiejętności społecznych
w grupie oraz poznawaniu idei edukacji przygodą (pedagogiki przygody) i kształtowaniu postaw prospołecznych,
zakończonych wspólnym wyjazdem edukacyjnym, stanowiącym finał projektu, którego przebieg będzie zarazem
ewaluacją w/w cyklu spotkań. Projekt zakładał naprzemienny cykl spotkań prowadzonych przez psychologa z
SOS z warsztatami o charakterze przygodowym. Finałem działań był wspólny wyjazd w Beskidy oraz wystawa
fotograficzna zorganizowana w ośrodku. Działania oceniamy bardzo dobrze, choć wiązały się one z bardzo
dużym wysiłkiem organizacyjnym, niestety niewspółmiernym do osiąganych rezultatów. Projekt był
dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, niestety w stopniu niewystarczającym do realizacji
zadań w sposób kompleksowy i profesjonalny z powodu znacznego obcięcia budżetu w stosunku do zakładanych
potrzeb. Napotykaliśmy też na problemy komunikacyjne ze strony kadry MOSu. Między innymi z tych powodów
nie planujemy na razie kontynuowania projektu.
g) Gra rowerowa i plenerowa „Powstaniec Maria” – zakończyliśmy projekt w ramach umowy przyznania pomocy
nr 00762-6930-UM 0540112/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu opracowaliśmy i stworzyliśmy
infrastrukturę do gry rowerowej na terenie LGD „Przymierze Jeziorsko” promującą region oraz jego historię. Gra
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była promowana poprzez jednorazową grę plenerową 23.06.2013 w okolicach Warty. W projekcie
współpracowaliśmy z inicjatywą Zebra Projekt.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.3. Jesteśmy zobowiązani utrzymać infrastrukturę gry do
2017 roku.

h) Gra rowerowa „Bywalec Przymierza Jeziorsko” zakończyliśmy projekt w ramach umowy przyznania pomocy nr 00762-6930-UM 0540113/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu opracowaliśmy i stworzyliśmy
infrastrukturę do gry rowerowej na terenie LGD „Przymierze Jeziorsko” promującą region oraz jego historię.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.3. Jesteśmy zobowiązani utrzymać infrastrukturę gry do
2017 roku.
i) II Ogólnopolska konferencja „Edukacja Przygodą” w dniach 24-25.05.2013 w Warszawie, zorganizowana
wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia, Zakładem Animacji Kultury Wydziału Pedagogicznego UW, Wydziałem
Turystyki i Rekreacji AWF. W drugiej edycji konferencji Edukacja Przygodą, która odbyła się w dniach
uczestniczyło 107 osób, z czego 27 w charakterze prelegentów, a 13 osób poprowadziło warsztaty (nie wszyscy
prowadzący byli uczestnikami). Konferencja była częścią projektu „Experiental Education w Polsce”
przeprowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia przy wsparciu ze środków Fundacji BRE Banku. Było to
zdecydowanie największe przedsięwzięcie fundacji w 2013 związane z ogromnym wysiłkiem finansowym oraz
organizacyjnym. Konferencja zebrała dobre opinie, sprawdzone w wyniku przeprowadzonej ewaluacji. Według
nas, w znacznym stopniu, przyczynia się do promocji i rozwoju naukowego pedagogiki przygody. W
przygotowaniu jest publikacja inspirowana konferencją. Chcielibyśmy konferencję organizować cyklicznie co 2
lata, co wymaga jednak zapewnienia jej stabilnego finansowania i optymalizacji wysiłków organizacyjnych.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.3. Projekt będzie kontynuowany. Kolejna konferencja
planowana jest na 2015.
j) Działania międzynarodowe – projekt wymiany „Outdoors as a Tool” (10 dni w Holandii) w sierpniu 2013,
wsparcie seminarium „SPORT for Dialogue” 15-19.10.2013 w Warszawie. Obszar współpracy międzynarodowej
to nowe działania podejmowane przez fundację. Współorganizacja dużego projektu oraz drobne wsparcie
seminarium, zaowocowały ciekawymi kontaktami międzynarodowymi i planami na dalsze działania. Jest to
obszar niezmiernie dla nas interesujący.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.4. Działania będą kontynuowane.
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k) „Wolontariat z przygodą” – projekt pozyskiwania i rozwoju wolontariuszy w ramach realizowanych przez nas
celów statutowych, zainicjowany poprzez Akademię Podwórkową w 2012 i systemowo rozwinięty do spójnego
programu, który wystartował we wrześniu 2013. Z fundacją rozpoczęło stałą współpracę 7 wolontariuszy,
powołana została również koordynatorka wolontariatu.
l) Półkolonie edukacyjne – 2 tygodnie w lipcu i 2 tygodnie w sierpniu prowadziliśmy półkolonie edukacyjne w
prywatnej szkole podstawowej „Eureka” o profilu indiańskim. W ramach działań zorganizowaliśmy liczne gry i
zabawy, warsztaty rękodzieła, wycieczki, spotkanie z pasjonatami tematu, ćwiczenia na parku linowym oraz
finałowe pow-wow z rodzicami.
Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.3
m) Inne działania fundacji:


Organizacja gry miejskiej „Śladami sławnych Warszawianek” dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w dniu 18.05.2013. Tego typu gra
była organizowana po raz drugi. W grze wzięło udział 70 osób. Projekt będzie kontynuowany.
Kolejna gra planowana jest na maj 2014.



Włączenie się w promocje nowego ośrodka Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Paca,
20.04.2013.



Organizacje dwóch zielonych szkół, z indiańskim motywem przewodnim. W programie
uwzględniliśmy warsztaty naukowe, artystyczne, grę terenową, działania na niskim parku
linowym.



Włączenie się w Dzień Sąsiada na Sielcach, 25.05.2014. Zorganizowaliśmy bezpłatne
warsztaty naukowe.



Gra miejska dla dzieci z warszawskiej parafii przy ulicy Chłodnej 22.06.2013 w ramach projektu
CSR Tchibo Warszawa.



Warsztaty outdoorowe i artystyczne w Domu Dziecka „Łochów” w Julinie (już po raz drugi) w
ramach grantu otrzymanego od fundacji BZWBK, 5.10.2013.

Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.3, 6.5.
Podsumowując można stwierdzić, że fundacja znacznie rozszerzyła swoją działalność rozbudowując „wiodące”
projekty: Akademię Pedagogiki Przygody, Akademię Podwórkową, działania międzynarodowe czy konferencję
naukową. Najsłabiej realizowany jest cel 6.4 dotyczący rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Skala działań
fundacji składania do rozważenia opracowania strategii w wyniku której fundacja uzyska stałą infrastrukturę
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(biuro, siedzibę?), pracownika biurowego. Może być ona niezbędna jeśli fundacja będzie rozwijała się w
dotychczasowym tempie.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
3.1. Zaciągnięcie 2 pożyczek finansowych w łącznej wysokości 24999 zł od osób fizycznych w celu
skredytowania projektów „Powstaniec Maria” i „Bywalec Przymierza Jeziorsko”. Obie pożyczki zostały
spłacone w marcu 2014.
3.2. Podpisanie umowy z urzędem m.st. Warszawy (Biuro Projektów Społecznych) na dofinansowanie
projektu „Adaptacja, integracja i rozwój umiejętności przeciwdziałających nadużywaniu substancji
psychoaktywnych wychowanków MOS nr 1 SOS w Warszawie” w wysokości 10 000 zł. Projekt został
zakończony i rozliczony.
3.3 Umowa darowizny od Fundacji Banku BZWBK na realizację projektu „Bank dziecięcych uśmiechów”
na kwotę 2100 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
3.4. Podpisanie umowy z urzędem m.st. Warszawy (Biuro Edukacji) na dofinansowanie projektu Klub
Nauki i Przygody jako sposób kształtowania pozytywnych postaw społecznych podopiecznych
młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 ‘SOS” w Warszawie na kwotę 13899,64 zł. Projekt został
zrealizowany. Sprawozdanie złożono do urzędu 11.02.2014, oczekujemy na rozpatrzenie.

III Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja nie prowadziła w 2013 działalności gospodarczej.
IV Odpisy uchwał zarządu fundacji
Załącznik nr 1 do sprawozdania
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V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
1. Przychody z wyodrębnieniem ich źródeł

Wyszczególnienie

Koszty za rok 2013
kwota

% w strukturze

Przychody razem z tego:

69 235,65

100,00

1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej:

17 455,00

8,84

8 730,00

4,42

925,00

0,47

7 800,00

3,95

51 780,56

26,24

0,09

0,00

a) dotacje
b) darowizny osób fizycznych
c) darowizny osób prawnych
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej
3. Pozostałe przychody operacyjne

2. Koszty świadczeń

Koszty za rok 2013

Wyszczególnienie

kwota

%w
strukturze

Koszty razem z tego:

181 022,10

100,00

1. Koszty realizacji zadań statutowych:

160 938,73

231,78

a) koszty działalności statutowej nieodpłatnej

89 928,77

129,51

b) koszty działalności statutowej odpłatnej

71 009,96

102,27

2. Koszty ogólnoadministracyjne

19 019,50

27,39

3. Koszty finansowe

663,87

0,96

4. Pozostałe koszty operacyjne

400,00

0,58
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3. Zatrudnienie
Fundacja w 2013 nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Podpisano umowy
cywilno-prawne z 37 osobami.
4. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia
W 2013 roku Fundacja wypłaciła łącznie 50 846,75 (o 23654,51 zł więcej niż w 2012) wynagrodzeń z
tytułu umów cywilno-prawnych.

5. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji
Zarząd i Rada fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Poszczególni członkowie zarządu są okresowo
wynagradzani jako koordynatorzy projektów zgodnie z wykazem usług i cen przyjętych w uchwale zarządu
5/2013 z dnia 4.09.2013.

6. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
W 2013 Fundacja wypłaciła 50 811,75 zł tytuły umów cywilno-prawnych, z czego 12 258,37 to wydatki
na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, reszta to dzieła.
7. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Na dzień 31.12.2012 fundacja posiadała 1 rachunek bieżący w Mbanku oraz dwa pomocnicze.
Prowadzi również kasę.
Gotówka w kasie

516,36 zł

Bieżący rachunek bankowy w
mBanku

10 473,90 zł

Dwa rachunki pomocnicze w
mBanku w łącznej kwocie
Razem

852,53 zł
11 842,79 zł

Inne aktywa pieniężne – lokata bankowa na kwotę 5000,00 zł założona w macierzystym banku na jeden
miesiąc, odnawiana, powiększona o nienotyfikowane przez bank odsetki wyliczone na dzień bilansowy w
kwocie 3,08.
10

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pracownia Nauki i Przygody za okres 1.01.2013 – 31.12.2013

8. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym fundacji na rok 2013.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w
sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie składała miesięcznych deklaracji podatkowych. Za
rok 2013 została złożona deklaracja PIT4R i PIT8AR, cit8+cit8/0.
Opłacony podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł: 6 178 zł.

VI W okresie sprawozdawczym nie było w fundacji przeprowadzonych kontroli

Podpisy członków zarządu
Agnieszka Leśny

Joanna Przydatek
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