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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pracownia Nauki i Przygody  

za okres 17.01.2012 – 31.12.2012 

 

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) Magdalena Zaborowska (na podstawie uchwały 2/2011 z dnia 9.09.2011 do dnia pisemnej rezygnacji 

z dnia 22.12.2012) 

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 Wspieranie rodziny poprzez inicjowanie działań w których dzieci wraz z rodzicami (dorosłymi) mogą 

wspólnie uczyć się, bawić, poznawać przyrodę, kulturę.  
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6. 4 Podejmowanie działań na rzecz budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego                                     

z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.  

 

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 § 7 Statutu fundacji, realizuje ona swoje cele poprzez:  

• Animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z instytucjami zajmującymi się aktywnymi 

formami edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.  

• 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.  

• 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.  

• Inicjowanie i włączanie się w programy, których celem jest ochrona środowiska m.in. poprzez 

zwiększanie świadomości o mechanizmach zachodzących w przyrodzie.  

• Inicjowanie i włączanie się w działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, w tym wspieranie 

osób niepełnosprawnych. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w środowisku 

lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z form nowoczesnej edukacji.  

• Organizowanie oraz wspieranie warsztatów, seminariów, konferencji, kursów z zakresu określonego                

w celach fundacji.  

• T łumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym.  

• 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.  

• Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i propagowanie jej wyników w środowiskach 

pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.  

 

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: 

* 22 godzin dydaktycznych naukowych warsztatów dla dzieci 6-11 lat w formie otwartej (każdy może się 

zapisać), w trzech placówkach edukacyjnych. W zajęciach każdorazowo, średnio, uczestniczyło 5 -9 dzieci 

* 2h dydaktyczne naukowych warsztatów rodzinnych 
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* 102 godziny dydaktyczne zajęć naukowych w szkołach, przeważnie w klasach 0-3. W każdych zajęciach 

uczestniczyło średnio 15-17 osób. 

* 2h zajęć o profilu naukowym w świetlicy socjoterapeutycznej  

* Dzień Naukowy w Domu Dziecka „Julin” w Łochowie – we współpracy z Tchibo Polska 

* działania naukowe na pikniku „Dzień Ziemi” w szkole podstawowej w Babicach 

* gra naukowa dla pacjentów Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka 

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 10h godzin dydaktycznych 

zajęć z podopiecznymi klubu.  

Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.2; – 6.4. Projekt będzie kontynuowany. 

 

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: 

* organizacja certyfikowanego kursu budowania i działań na niskim parku linowym  wg standardów 

ERCA, 7-10.06.2013, w kursie udział wzięło 9 osób 

 * organizacja warsztatów „Pedagogika przygody: warsztat dla początkujących” 22-23.09.2012. W  

warsztatach wzięło udział 15 osób 

* wydanie książki „Edukacja Przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce. Teoria, przykłady, 

konteksty” red. Ewa Palamer-Kabacińska, Agnieszka Leśny, w nakładzie 200 sztuk  

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: 

* zakup zestawu umożliwiającego budowę niskiego parku linowego 

* przeprowadzenie jednego działania o charakterze edukacyjnym, w oparciu o survival, dla dorosłych 

* zajęcia na parku linowym dla pacjentów Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka 

* włączenie zajęć na parku linowym do projektu o charakterze socjoterapeutycznym z podopiecznymi 

młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego „SOS” nr 1 w Warszawie  

* promocję działań na niskim parku linowym poprzez opublikowanie artykułu na ten temat na stronie 

fundacji 
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Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1; 6.2. Projekt będzie kontynuowany. 

 

e) Adaptacja, integracja i rozwój umiejętności przeciwdziałających nadużywaniu substancji psychoaktywnych   

wychowanków MOS nr 1 SOS w Warszawie – projekt zrealizowany 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: http://www.ngo.pl/x/823025 

Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.  

Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.4 Projekt będzie kontynuowany w miarę pozyskania 

na niego środków finansowych 

 

f) Inne działania fundacji: 

* Wyjazd o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym z 14 wychowankami MOS nr 1 „SOS” w Beskid 

Niski w dniach 10-13.05.2013 

* Organizacja gry miejskiej „Warszawa Nasza i Wasza” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w dniu 19.05.2013. W grze wzięło udział 70 osób 

* działania animacyjne (animacja społeczno-kulturalna) w trakcie jubileuszu Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy MCKiS w dniu 5.06.2013. W działaniach wzięło udział około 200 osób. 

* organizacja zajęć edukacyjnych o profilu naukowym w ramach 3 przyjęć urodzinowych dla dzieci w 

wieku 6-11 lat. W działaniach wzięło udział ok. 35 osób. 

* działania animacyjne (animacja społeczno-kulturalna, warsztaty o historii kina i camera obscura) w 

ramach projektu „Galopem przez Europę” Domu Kultury Anin, 31.01.2012. W działaniach wzięło udział 

67 uczestników. 

Powyższe działania odpowiadają na cele statutowe 6.1 – 6.4. 

 

3.  Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

3.1. Zaciągnięcie 2 pożyczek finansowych w łącznej wysokości 18 878,7 od osób fizycznych, w celu 

organizacji kursu ERCA oraz zakupu zestawu niskiego parku linowego. Na dzień 31.12.2012 pozostało do 

spłaty 4728,7 zł  

3.2. Podpisanie umowy z urzędem m.st. Warszawy na dofinansowanie projektu „Adaptacja, integracja i 

rozwój umiejętności przeciwdziałających nadużywaniu substancji psychoaktywnych  wychowanków MOS 

nr 1 SOS w Warszawie” w wysokości 8730 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.  

3.3. Podpisanie 2 umów o przyznania pomocy z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach 

programu rozwoju obszarów wiejskich na łączną kwotę 49 998. Projekty w trakcie realizacji. 
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I pożyczka: 11.06. 2012, 14 638,70 zł 

II pożyczka: 31.08.2012, 4 240 zł 

W większości zostały spłacone.  

 

III Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Fundacja nie prowadziła w 2012 działalności gospodarczej. 

  

IV Odpisy uchwał zarządu fundacji 

 Załącznik nr 1 do sprawozdania 

 

 V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

 

1. Przychody z wyodrębnieniem ich źródeł 

 

Wyszczególnienie 

Przychody za rok 

    

kwota 

% w 

strukturze 

Przychody razem z tego: 69 235,65 100,00 

1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej: 17 455,00 25,21 

a) dotacja z Urzędu Miasta 8 730,00 12,61 

b) darowizny osób fizycznych 925,00 1,34 

c) darowizny osób prawnych 7 800,00 11,27 

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 51 780,56 74,79 

3. Pozostałe przychody operacyjne 0,09 0,00 
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2. Koszty świadczeń 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok 

    

kwota % w strukturze 

Koszty razem z tego: 69 435,91 100,00 

1. Koszty realizacji zadań statutowych: 60 731,16 87,46 

a) koszty działalności statutowej niedodpłatnej 8 730,00 12,57 

b) koszty dzialalności statutowej odpłatnej 52 001,16 74,89 

2. Koszty ogólnoadministracyjne 8 468,36 12,20 

3. Koszty finansowe 236,39 0,34 

 

3. Zatrudnienie 

 

Fundacja w 2012r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 

4. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia 

W 2012 roku Fundacja wypłaciła łącznie 27 192,24 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.  

  

6. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

             Z tytułu umów zleceń zostało wypłacone 4 103,24. Reszta to umowy o dzieło.  

  

7. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Na dzień 31.12.2012 fundacja posiadała 1 rachunek bieżący w MultiBanku, na którym znajdowała 

się kwota: 3 993,65 zł 

 

8. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych   

       sporządzanych dla celów statystycznych 

         Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym fundacji na rok 2012. 
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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 2012 została złożona deklaracja PIT4R i PIT8AR. 

Opłacony podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł: 3457. 

 

  

VI  W okresie sprawozdawczym nie było w fundacji przeprowadzonych kontroli  

 

 

Podpisy członków zarządu 

                                                 Agnieszka Leśny                       Joanna Przydatek 


