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Fundacja im. Jana Kantego  Steczkowskiego 
została powołana przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na mocy uchwały nr 239/2004 
Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego 
z  dnia 20 sierpnia 2004 r. oraz aktu nota-
rialnego z dnia 24 stycznia 2005 r. Fundacja 
działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1984 r. o  fundacjach (tekst jednolity 
Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) 
oraz Statutu.

Fundacja rozpoczęła działalność w kwietniu 
2005 r. po wpisaniu jej do Krajowego Re-
jestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i  zawodo-
wych, fundacji i publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej – prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe-
go, pod numerem KRS 0000231906. Data 
rejestracji w  Krajowym Rejestrze Sądowym 
– 12.04.2005.

Fundacji nadano numer statystyczny 
 REGON 140128800.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne  
 Warszawa, adres siedziby: 
Al. Jerozolimskie 7  
00-955 Warszawa

INFORMACJA O SKŁADZIE 
ORGANÓW FUNDACJI

Skład Zarządu Fundacji
→  Aneta Stelmaszczyk – prezes Zarządu
→  Adrianna Lepka – członek Zarządu
→  Hubert Konarski – członek Zarządu 

Skład Rady Fundacji
→  Ryszard Pazura – przewodniczący Rady
→  Aleksandra Wiktorow – sekretarz Rady
→  Mirosław Sawicki – członek Rady

Informacje ogólne
»  r o z d z i a ł  1
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Zasady, formy  
i zakres działalności statutowej

»  r o z d z i a ł  2 

CELE STATUTOWE FUNDACJI TO:

→  wspieranie nauki, edukacji, oświaty i  wy-
chowania

→  prowadzenie działalności charytatywnej
→  wspieranie ochrony i promocji zdrowia
→  działania na rzecz osób niepełnospraw-

nych
→  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawo-

dowej osób pozostających bez pracy i za-
grożonych zwolnieniem z pracy

W 2010 r. Fundacja kontynuowała realizację 
swojej strategii działalności na lata 2008– 
2010, w  której za główne zadanie uznane 
zostało wspieranie nauki, edukacji, oświa-
ty i  wychowania. Fundacja za priorytetowe 
uznała także wspieranie projektów wolonta-
riackich w zakresie realizacji własnych celów 
statutowych.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE 
CELE GŁÓWNIE POPRZEZ: 

→  dofinansowywanie placówek oświato-
wych

→  finansowanie stypendiów
→  wspieranie działalności innych osób praw-

nych i osób fizycznych, których działalność 
jest zbieżna z celami Fundacji

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA 
FUNDACJI I REALIZACJI ZADAŃ 
STATUTOWYCH W ROKU 2010 TO: 

1.   realizacja zadań strategiczno-programo-
wych:

→  wyrównywanie szans edukacyjnych po-
przez wspieranie dzieci i młodzieży w zdo-
bywaniu wiedzy i  rozwijaniu umiejętno-
ści;

→  wspieranie społeczności lokalnych w two-
rzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrze-
ni do rozwoju dzieci i młodzieży (wycho-
wania, nauki, rozwijania zainteresowań 
i pasji);

→  wspieranie projektów wolontariackich 
w  zakresie realizacji celów statutowych 
Fundacji.

2.  realizacja zadań organizacyjno-admini-
stracyjnych.

REALIZACJA ZADAŃ 
STRATEGICZNO- 
-PROGRAMOWYCH:

W 2010 r. Fundacja realizowała następujące 
programy i działania:
1. Program Stypendiów Pomostowych,
2.  Program grantowy „Na dobry począ-

tek!”,
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3. Program „Przyjazne przedszkole”,
4. Program „Wolontariat jest super!”,
5. Program „Młody obywatel”,
6.  Konkurs na najlepsze rozprawy doktor-

skie, prace magisterskie i  licencjackie do-
tyczące samorządu terytorialnego i zagad-
nień decentralizacji,

7. Działania dodatkowe.

PROGRAM STYPENDIÓW 
POMOSTOWYCH

Celem programu jest wyrównywanie szans 
młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast 
w dostępie do studiów wyższych.

Program, stwarzając możliwość otrzymania 
stypendium na pierwszy rok akademicki, 
stara się ułatwić młodzieży podjęcie decyzji 
o  rozpoczęciu studiów. O  stypendia z  pro-
gramu na kolejne lata studiów, a  także na 
studia doktoranckie, mogą ubiegać się osoby 
uzyskujące wysokie oceny.

Program Stypendiów Pomostowych prowa-
dzony jest od dziewięciu lat przez Fundację 
Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz koalicję 
fundatorów tj. Fundację im. J.K. Steczkow-
skiego, Narodowy Bank Polski, Fundację BRE 
Banku, Polsko-Amerykańską Fundację Wol-
ności, Fundację Orange, Fundację Wspoma-
gania Wsi, Fundację PZU oraz 100 lokalnych 
organizacji pozarządowych. Wśród partne-
rów programu znajdują się m.in. Agencja 
Nieruchomości Rolnych, Fundacja im. Stefa-
na Batorego, Akademia Rozwoju Filantropii 
w  Polsce. Patronami medialnymi programu 
są: dziennik „Rzeczpospolita” oraz czasopi-
sma „Perspektywy” i  „Forum Akademickie”. 
Partnerzy programu na realizację przedsię-
wzięć stypendialnych zgromadzili wspólnie 
57 mln zł, co pozwoliło na ufundowanie 
13 300 stypendiów.

W 2010 r. Fundacja kontynuowała rozpoczę-
tą w 2005 r. współpracę z Fundacją Edukacyj-

ną Przedsiębiorczości. Organizacje podpisa-
ły umowę na sfinansowanie stypendiów na 
pierwszy rok studiów w  roku akademickim 
2010/2011 dla młodzieży z  rodzin byłych 
pracowników PPGR, wychowanków rodzin 
zastępczych i państwowych domów dziecka 
oraz finalistów olimpiad przedmiotowych. 
Zgodnie z  umową Fundacja przeznaczyła 
kwotę 130  000 zł na sfinansowanie 26 sty-
pendiów w  roku akademickim 2010/2011. 
Wszystkie środki zostały przekazane Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębiorczości w 2010 r.

Dodatkowo w  ramach programu Fundacja 
w  lipcu 2010 r. sfinansowała i  przeprowa-
dziła po raz trzeci warsztaty psychologicz-
no-liderskie „Pomostowi liderzy” dla grupy 
53 stypendystów osiągających najlepsze wy-
niki w nauce. W tym celu nawiązana została 
współpraca ze Stowarzyszeniem Szkoła Li-
derów, które odpowiadało za merytoryczną 
treść szkoleń. Obok Fundacji im. J.K. Stecz-
kowskiego fundatorem warsztatów była Pol-
sko-Amerykańska Fundacja Wolności.

sfinansowała 163 stypendia na pierwszy 
rok studiów na łączną kwotę 662 900 zł 

dla uzdolnionej młodzieży

zorganizowała trzy edycje warsztatów 
„Pomostowi liderzy”, w których udział wzięło 

143 studentów osiągających najlepsze 
wyniki w nauce

Od początku udziału w programie Fundacja:
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PROGRAM GRANTOWY
„NA DObRY POCZąTEK!”

Program „Na dobry początek!” ma za zadanie 
wspieranie małych społeczności lokalnych 
w  edukacji dzieci w  wieku przedszkolnym. 
Program stworzony został w 2008 r. w odpo-
wiedzi na nadal istniejący w Polsce problem, 
jakim jest niski wskaźnik upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej w  stosunku do po-
zostałych krajów Unii Europejskiej. Pomimo 
systematycznej poprawy sytuacji w  ostat-
nich latach, wskaźnik ten wynosił w  roku 
szkolnym 2009/2010 dla terenów wiejskich 
37,5%, a dla miast 75,9%1.

Program prowadzony jest metodą konkur-
su na najlepsze projekty edukacyjne skie-
rowane do dzieci w wieku przedszkolnym, 
w którym zwycięzcy otrzymują środki finan-
sowe na przeprowadzenie zaplanowanych 
działań.

W okresie styczeń–czerwiec 2010 r. realizo-
wano projekty edukacyjne dofinansowane 
w  drugiej edycji konkursu. Dofinansowanie 
na łączną kwotę 197 585 zł (środki te wypła-
cone zostały w  grudniu 2009 r.) otrzymały 
22 projekty edukacyjne.

W  pierwszym półroczu 2010 r. przeprowa-
dzono monitoring dofinansowanych projek-
tów poprzez analizę sprawozdań cząstko-
wych, a także spotkania z liderami projektów 
w  siedzibach 14 instytucji, które otrzymały 
wsparcie.

Na podstawie sprawozdań końcowych 
obejmujących okres od stycznia do czerwca 
2010 r., uzyskaliśmy następujące dane:
→  1606 osób (dzieci w  wieku 3–5  lat, po-

zostałe dzieci, młodzież, dorośli) uczest-
niczyło w 22 projektach realizowanych na 
terenie całej Polski;

→  grupa 1195 dzieci z  małych miejscowo-
ści uczestniczyła w  ciekawych zajęciach 
edukacyjnych – dla części z  nich była to 
jedyna możliwość edukacji w  grupie ró-
wieśniczej;

→  przeprowadzono 876 godzin zajęć edu-
kacyjnych i  warsztatów dla dzieci (np. 
sportowych, przyrodniczych, matema-
tycznych, teatralnych);

→  przeprowadzono 20 godzin zajęć specja-
listycznych dla rodziców;

→  przeprowadzono 187 godzin zajęć spe-
cjalistycznych dla dzieci (np. logopedia, 
korektywa, spotkania z psychologiem);

→  57 instytucji (m.in. domy kultury, ochot-
nicza straż pożarna, nadleśnictwa, firmy 
prywatne) uczestniczyło w  projektach 
jako partnerzy;

→  ukazało się 95 informacji w lokalnych me-
diach na temat programu „Na dobry po-
czątek!” i konkretnych projektów.

Program Stypedniów 
 Pomostowych/warsztaty 
 „Pomostowi liderzy”

1 Źródło: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Polsce, MEN, Warszawa 2010, w: Raport „Edukacja małych dzieci, standardy, 
bariery, szanse”, FRD, PAFW, Warszawa 2010.
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W  kwietniu 2010 r. ogłoszona została trze-
cia edycja programu „Na dobry początek!”. 
W  oparciu o  doświadczenia zebrane pod-
czas dwóch poprzednich edycji Zarząd Fun-
dacji podjął decyzję o  wprowadzeniu dwu-
stopniowego procesu rekrutacji:
→  I  etap – uprawnione do udziału w  kon-

kursie podmioty przesyłają do Fundacji 
listy intencyjne zawierające krótkie opisy 
projektów. Projekty oceniane są przez eks-
pertów zewnętrznych, a  ok. 50 najwyżej 
ocenionych wniosków przechodzi do dru-
giego etapu;

→  II etap – podmioty wytypowane przez eks-
pertów w pierwszym etapie przygotowują 
szczegółowe wnioski o  dofinansowanie. 
Wnioski oceniane są przez ekspertów, 
a następnie przez Radę Fundacji.

Dwustopniowa procedura oceny miała na 
celu poprawę jakości dofinansowanych przez 
Fundację projektów. W  pierwszym etapie 
konkursu wpłynęło 250 listów intencyjnych 
(nadesłanych przez organizacje pozarządo-
we, instytucje kultury, przedszkola, szkoły). 
W  wyniku oceny formalnej i  merytorycznej 
dokonanej przez czterech niezależnych eks-
pertów wyłonionych zostało 60 najciekaw-
szych projektów, które przeszły do drugiego 
etapu. Wybrane instytucje/organizacje przy-
gotowały wnioski zawierające szczegółowy 
opis działań, harmonogram, budżet. W okre-
sie lipiec–wrzesień wnioski zostały poddane 
powtórnej ocenie dokonanej jednocześnie 
przez dwóch niezależnych ekspertów, a na-
stępnie przez Radę Fundacji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w  paź-
dzierniku 2010 r. Ostatecznie dofinansowa-
nych zostało 20 projektów (12 projektów 
w  ścieżce I – nowatorskie projekty w  dzie-
dzinie edukacji i  wychowania, 8  projektów 
w  ścieżce II – projekty mające na celu uła-
twienie dostępu do edukacji w  grupach ró-
wieśniczych). Łączna kwota dofinansowania 
wyniosła 192 000 zł.

Lista dofinansowanych projektów stanowi 
załącznik nr 1 do raportu rocznego.
 
Kolejną nowością w  programie (w  porów-
naniu do lat wcześniejszych) było zorganizo-
wanie szkolenia dla przedstawicieli-liderów 
20  zakwalifikowanych do dofinansowania 
projektów. W listopadzie 2010 r. na trzydnio-
we bezpłatne szkolenie do Warszawy przyje-
chało 19 z 20 przedstawicielek reprezentują-
cych instytucje biorące udział w  programie. 
Szkolenie miało na celu:
→  sieciowanie grantobiorców programu – ich 

wzajemne poznanie się, wymianę doświad-
czeń z zakresu metod pracy z dziećmi;

→  inspirowanie do wykorzystywania nowych 
form i metod pracy z dziećmi;

→  wsparcie w prowadzeniu projektu;
→  przekazanie podstawowych informacji doty-

czących realizacji projektów w ramach pro-
gramu „Na dobry początek!” (m.in. warunki 
umowy, sprawozdawczość, księgowość).

Analiza ankiet ewaluacyjnych ze szkolenia 
wskazała, że zarówno pomysł zorganizo-
wania szkolenia, które daje szansę na wza-
jemne poznanie się liderów i  wymianę do-
świadczeń, jak również jego tematyka oraz 
trenerzy spełnili oczekiwania osób biorących 
udział w spotkaniu. Jedną z najistotniejszych 
rzeczy, które liderki zawdzięczają szkole-
niu, była możliwość wymiany doświadczeń, 
rozmowy na temat ich projektów. Również 
z perspektywy Fundacji takie działanie wyda-
je się uzasadnione. Spotkanie pozwoliło na 
nawiązanie lepszych relacji z grantobiorcami 
– dało możliwość osobistego poznania lide-
rów. Jednocześnie pozwoliło na omówienie 
większości spraw (zarówno merytorycznych, 
jak i  administracyjnych) jeszcze przed reali-
zacją projektów. Dzięki organizacji spotka-
nia w listopadzie, grantobiorcy mieli czas na 
dopracowanie projektów, dodanie nowych 
pomysłów, które powstały podczas szkolenia. 
Fundacja planuje włączenie szkoleń na stałe 
do harmonogramu programu.



Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego Raport z działalności / I–XII 20107

Od początku realizacji programu Fundacja:

wsparła finansowo 59 projektów edukacyjnych 
skierowanych do dzieci w wieku 3–5 lat realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje 

pozarządowe 
—

 przekazała dofinansowanie w wysokości 553 119 zł 
na realizowane projekty

—
programem zostało objętych 2395 dzieci

—
w 18 projektach udział brały dzieci wcześniej 

niekorzystające z edukacji przedszkolnej
—

przeprowadziła szkolenie dla 19 liderów z małych 
miejscowości

Program grantowy
„Na dobry początek!”

Program grantowy
„Na dobry początek!”

Realizacja projektów w  III edycji programu 
rozpoczęła się w styczniu i potrwa do czerw-
ca 2011 r. 
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Program „Przyjazne 
Przedszkole”

Program „Przyjazne przedszkole” powstał na 
bazie doświadczeń programu „Bezpieczny 
przedszkolak – twórczy przedszkolak” reali-
zowanego przez Fundację w  latach 2008– 
2009.

„Przyjazne przedszkole” to program mający 
dwa cele:
→  popularyzację wśród pracowników BGK 

idei wolontariatu pracowniczego oraz za-
angażowanie pracowników w działania na 
rzecz własnego otoczenia i  poprawy wa-
runków edukacyjno-rozwojowych małych 
dzieci;

→  wsparcie społeczności wiejskich w  roz-
woju i poprawie warunków edukacyjnych 
dzieci w wieku przedszkolnym.

W  pierwszym półroczu 2010 r. kontynuowa-
na była współpraca z gminą Niedrzwica Duża 
(woj. lubelskie), która brała udział w programie 
w 2009 r. Na przełomie kwietnia i maja odbyło 
się szkolenie dla grupy 24 nauczycieli z zakre-
su metod edukacji dzieci na temat bezpieczeń-
stwa w różnych sytuacjach życiowych.

W lutym 2010 r. ogłoszona została kolejna 
edycja programu. Zarząd Fundacji podjął 
decyzję o  wprowadzeniu nowej formuły 
programu angażującej w szerszym stopniu 
pracowników BGK w  działania Fundacji 
i  pokazującej, że pracownicy Banku mogą 
mieć wpływ na to, jakim społecznościom 
Fundacja pomaga. W  tej edycji zgłosze-
nia mogli nadsyłać wszyscy pracownicy 
 banku.

W ramach ogłoszonego konkursu nadesłano 
12 zgłoszeń przygotowanych wspólnie przez 
pracowników BGK i  przedstawicieli lokal-
nych społeczności. Na tym etapie w program 
zaangażowało się 40 pracowników. Na pod-
stawie oceny nadesłanych zgłoszeń oraz spo-
tkań ze społecznościami w kwietniu 2010 r. 

Zarząd Fundacji zakwalifikował trzy społecz-
ności do udziału w programie.

W  czerwcu we współpracy z  wolontariu-
szami BGK oraz lokalnymi społecznościami 
zbudowane zostały dwa nowe place zabaw 
w miejscowościach Bielica (woj. warmińsko-
mazurskie) oraz Wądroże Wielkie (woj. dol-
nośląskie). W obu wydarzeniach udział wzięło 
26 wolontariuszy BGK (członkowie Bractwa 
Żeglarskiego, pracownicy oddziału we Wro-
cławiu oraz filii w Legnicy) oraz ok. 40 rodzi-
ców dzieci i mieszkańców dwóch wsi.

Jesienią 2010 r. program był kontynuowa-
ny. W  październiku w  miejscowości Orze-
chowo (woj. wielkopolskie) powstał kolejny 
plac zabaw. W  jego realizację włączyło się 
13 pracowników oddziału BGK w Poznaniu, 
którzy obok prac montażowych zorganizo-
wali zabawy i gry dla dzieci przedszkolnych 
na temat bezpieczeństwa. W projekcie brali 
udział również rodzice i mieszkańcy wsi.

W okresie listopad–grudzień zrealizowany zo-
stał kolejny cykl szkoleń dla nauczycieli przed-
szkolnych z  zakresu bezpieczeństwa małych 
dzieci i  ochrony praw dziecka. Do końca 
roku szkolenia odbyły się w  miejscowościach 
 Wądroże Wielkie i Orzechowo, łącznie prze-
szkolonych zostało tam 38 nauczycieli. Szko-
lenie dla nauczycieli z  miejscowości Bielica 
zostało zrealizowane w lutym 2011 r., wzięło 
w nim udział 18 nauczycieli.

Podsumowując funkcjonowanie programu 
w 2010 r., za wartościowe należy uznać stwo-
rzenie otwartej formuły konkursowej, a  tak-
że zaangażowanie się w realizację programu, 
w  formie wolontariatu, pracowników z  od-
działów BGK z całej Polski. Co roku Funda-
cja stara się realizować działania w różnych 
częściach Polski i  za każdym razem w  pro-
jekt angażuje się inna grupa pracowników. 
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Od początku realizacji programu Fundacja:

zbudowała siedem placów zabaw przy wiejskich 
przedszkolach w sześciu województwach

—
zaangażowała 96 pracowników bGK – wolontariusze 

brali udział w montażu urządzeń, prowadzili zajęcia dla 
dzieci

—
zorganizowała siedem cykli szkoleniowych dla kadry 

nauczycielskiej z obszarów wiejskich 
—

przeszkoliła 173 nauczycieli wychowania 
przedszkolnego w zakresie bezpieczeństwa dzieci 

i ochrony praw dziecka

 Dzięki temu wiedza o wolontariacie dociera 
do coraz większej liczby osób, co daje szan-
sę na budowanie postaw prospołecznych 
i  rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
Udział w programie „Przyjazne przedszkole” 
motywuje pracowników do samodzielnego 
tworzenia projektów, np. w programie „Wo-
lontariat jest super!”.

Program „Przyjazne  
przedszkole”

Program „Przyjazne  
przedszkole”
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Program „Wolontariat jest super!”

PROGRAM „WOLONTARIAT JEST 
SUPER!”

W  2010 r. Fundacja ogłosiła po raz drugi 
konkurs na projekty wolontariackie pod ha-
słem „Wolontariat jest super!”. Zespoły wo-
lontariuszy, które opracowały najciekawsze 
projekty społeczne – zgodne z celami statu-
towymi Fundacji, otrzymały wsparcie finan-
sowe umożliwiające realizację tych projek-
tów. Kapituła konkursu, w skład której weszli 
przedstawiciele Fundatora, a także niezależ-
ni eksperci z Centrum Wolontariatu oraz fir-
my Cadbury Wedel, wybrała 15 projektów, 
na których realizację Fundacja przeznaczyła 
ponad 65  000 zł. Wszystkie projekty wo-
lontariackie zrealizowane zostały w okresie 
maj–sierpień 2010.

Podczas realizacji projektów Fundacja odno-
towała 75 zaangażowań pracowników BGK 
(pojęcie zaangażowania oznacza, że jedna 
osoba mogła wziąć udział w kilku projektach 
w  ramach programu) z  Centrali oraz od-

działów w Tarnowie, Rzeszowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Olsztynie, Gdańsku, Lublinie i filii 
w Kaliszu. Warto podkreślić, że pracownicy 
oddziału w  Tarnowie zrealizowali trzy pro-
jekty wolontariackie.

W projektach udział wzięli również członko-
wie rodzin oraz znajomi pracowników – co 
dało 35 zaangażowań. Dzięki działaniom 
wolontariuszy udało się m.in. zorganizować 
piknik integracyjny, stworzyć salę polisen-
soryczną dla dzieci upośledzonych, wyre-
montować pomieszczenia wykorzystywane 
do zabaw i  edukacji dzieci, zorganizować 
turniej piłki nożnej i wycieczkę krajoznawczą 
dla dzieci z małej mazurskiej wioski, zorgani-
zować festyn integracyjny dla mieszkańców 
Wągrowca.

Lista dofinansowanych projektów stanowi 
załącznik nr 2 do raportu rocznego.

Program 
„Wolontariat jest super!”
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dofinansowała 31 projektów realizowanych przez 
wolontariuszy

—
wsparła projekty, których celem była m.in. integracja 
z osobami niepełnosprawnymi, poprawa warunków 

edukacyjnych dzieci i młodzieży, integracja społeczności 
lokalnych

—
 przeznaczyła na realizację programu kwotę 128 375 zł

—
zanotowała 130 zaangażowań wolontariackich 

w realizowane projekty

Od początku realizacji programu Fundacja:

Program  
„Wolontariat jest super!”
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PROGRAM „MŁODY ObYWATEL”

W październiku 2010 r. Fundacja we współ-
pracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywa-
telskiej (która jest operatorem programu) 
rozpoczęła realizację programu „Młody 
 obywatel”. Celem programu jest angażowa-
nie młodzieży w działania budujące lokalny 
kapitał społeczny. Dzięki udziałowi w  pro-
gramie młodzi ludzi poznają swoją społecz-
ność, uczą się współpracy, rozwijają w sobie 
poczucie sprawczości, stają się odpowie-
dzialni za swoje społeczności lokalne. Pro-
gram wpisuje się w  strategię Ministerstwa 
Edukacji, zakładającą, że to właśnie szkoły 
(różnego szczebla) powinny być miejscem, 
gdzie młodzi ludzie uczą się współpracy, 
zdobywają zaufanie do siebie i  innych i  już 
na tym etapie budują kapitał społeczny. To 
założenie realizowane jest poprzez włącze-
nie do programów nauczania komponentu, 
jakim jest metoda projektowa.

Program jest prowadzony w  czasie roku 
szkolnego, od października 2010 do czerwca 
2011 r. W jego ramach odbywają się m.in.:
→  warsztaty on-line i stacjonarne dla nauczy-

cieli dotyczące pracy metodą projektu, ba-
dania kapitału społecznego;

→  warsztaty stacjonarne dla uczniów doty-
czące zagadnień związanych z liderstwem, 
pracą w grupie, diagnozami społecznymi;

→  prace zespołów młodzieżowych, które 
przygotowują diagnozy lokalnego kapitału 
społecznego, a następnie na ich podstawie 
podejmują działania zmierzające do po-
większania lokalnego kapitału społeczne-
go;

→  prezentacje działań skierowanych do spo-
łeczności lokalnych;

→ konferencje ogólnopolskie.

W  programie pilotażowym udział bierze 
14  samorządów oraz 140 szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych.

powstało 120 grup uczniowskich, 
które badają lokalny kapitał społeczny 

—
116 nauczycieli bierze udział w kursie e-coachingowym, 

w ramach którego zdobywają wiedzę na temat pracy 
metodą projektu i budowania kapitału społecznego 

—
odbyło się 46 warsztatów stacjonarnych 

dotyczących rozwijania umiejętności lidera 
 i rozwoju lokalnego dla grupy  

120 nauczycieli i 592 młodych osób

Program w najbliższym czasie będzie opiniowany przez zespół ds. rozwiązań systemowych 
w zakresie ekonomii społecznej działający przy MPiPS. 

Do końca 2010 r. osiągnięte zostały następujące rezultaty:
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Program „Młody obywatel” jest odpowiedzią 
na dwa zagadnienia podejmowane w ostat-
nim czasie w debacie publicznej:
→ rozwój kapitału społecznego – rozwój 
kapitału społecznego jest jednym z  wyzwań 
rozwojowych zawartych w  raporcie rządo-
wym Polska 2030 i jednym z głównych celów 
strategicznych w Strategii Rozwoju Kapitału 
Społecznego 2011–2020;
→ praca z  młodzieżą metodą projektu 
–  zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej ok. 20% treści nauczania 
określonych w  podstawie programowej 
wiedzy o społeczeństwie powinno być reali-
zowanych w  formie uczniowskiego projektu 
edukacyjnego.

KONKURS NA NAJLEPSZE 
ROZPRAWY DOKTORSKIE, 
PRACE MAGISTERSKIE 
I LICENCJACKIE Z ZAKRESU 
SAMORZąDU TERYTORIALNEGO 
I DECENTRALIZACJI

W pierwszym półroczu 2010 r. Fundacja im. 
J.K. Steczkowskiego nawiązała współpracę 
z  wydawnictwem Wolters Kluwer Polska 
– wydawcą kwartalnika „Samorząd Teryto-
rialny”. Celem współpracy było wsparcie 
rozwoju nauki w  zakresie zagadnień funk-
cjonowania samorządu terytorialnego po-
przez dofinansowanie organizowanego 
przez wydawnictwo po raz siódmy konkursu 
na najlepsze rozprawy doktorskie, prace ma-
gisterskie i licencjackie, dotyczące samorzą-
du terytorialnego i zagadnień decentralizacji 
w 2009 r. Konkurs promuje wiedzę o samo-
rządzie, a nagrodzone prace mają służyć 

ulepszaniu mechanizmów funkcjonowania 
samorządów.

Na nagrody oraz publikację pokonkursową 
Fundacja przeznaczyła kwotę w  wysokości 
14  000 zł. Fundatorami nagród w  konkur-
sie są takie organizacje jak: Związek Miast 
Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich RP, Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej.

Lista nagrodzonych prac stanowi załącznik 
nr 3 do raportu rocznego.

DZIAŁANIA DODATKOWE

Wsparcie dla Bogatyni
W październiku 2010 r. z  inicjatywy Banku 
Gospodarstwa Krajowego Fundacja im. J.K. 
Steczkowskiego przekazała Urzędowi Gmi-
ny w  Bogatyni wsparcie finansowe w  wy-
sokości 500  000 zł na usuwanie skutków 
powodzi z sierpnia 2010 r. W wyniku inten-
sywnych opadów wystąpiła wtedy z  kory-
ta rzeka Miedzianka, która zalała 75% po-
wierzchni miasta. Środki przekazane przez 
Fundację zostaną wykorzystane w projekcie 
budowy szeregowych domów jednorodzin-
nych dla 100 rodzin, które w wyniku katakli-
zmu straciły swój cały dobytek.

Program  
„Młody obywatel”
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Bieżące rozpatrywanie wniosków o wspar-
cie nadsyłanych do Fundacji poza ogłasza-
nymi konkursami
W okresie styczeń–grudzień 2010 r. do Fun-
dacji wpłynęło łącznie 98 wniosków o wspar-
cie. W 51 przypadkach bezpośrednim adre-
satem wniosków był Bank Gospodarstwa 
Krajowego, który przekazał je do rozpatrze-
nia Fundacji im. J.K. Steczkowskiego.

Podmioty wnioskujące
W  64 przypadkach prośby składane były 
przez organizacje pozarządowe (stowa-
rzyszenia lub fundacje), w  tym organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób in-
dywidualnych, gdzie celem wnioskowanego 
wsparcia była pomoc finansowa dla chorego 
dziecka lub osoby dorosłej, która znajduje 
się pod opieką danej organizacji. W 15 przy-
padkach prośby zostały złożone przez osoby 
indywidualne, 8 wniosków nadesłały szkoły, 
a 7 organizacje religijne (np. zgromadzenia 
zakonne, organizacje kościelne). Pozostałe 
4 wnioski pochodziły od samorządów i spół-
dzielni mieszkaniowej.

Tematyka wnioskowanego wsparcia
W  większości przypadków (55 wniosków) 
prośby dotyczyły wsparcia finansowego 
osób przewlekle chorych lub niepełno-
sprawnych (zarówno dzieci, jak i  osób do-
rosłych) poprzez sfinansowanie leczenia, 
zakupu specjalistycznych urządzeń, udziału 
w  turnusach rehabilitacyjnych. W  30 przy-
padkach wnioski dotyczyły wsparcia syste-
mowego organizacji lub instytucji poprzez 
sfinansowanie programów prowadzonych 
przez jednostki, takich jak np. remonty po-
mieszczeń, zakup wyposażenia, zorganizo-
wanie wyjazdów, turnusów rehabilitacyj-
nych. W  pozostałych przypadkach prośby 
dotyczyły wsparcia pojedynczych akcji (m.in. 
turnieju szachowego, akcji artystycznej, ak-
cji przygotowywania paczek na święta dla 
dzieci z  ubogich rodzin, jubileuszu gminy, 
ufundowania stypendium artystycznego).

Charakter wnioskowanego wsparcia
W większości przypadków (aż 87 razy) wnio-
skodawcy zwracali się do adresatów o wspar-
cie w  formie finansowej, w  pozostałych 
przypadkach wsparcie miało mieć charakter 
rzeczowy lub też charakter wsparcia nie zo-
stał sprecyzowany przez wniosko dawcę.

Po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych 
wniosków Zarząd Fundacji podjął decyzję 
o wsparciu dwóch instytucji: Szkoły Podsta-
wowej nr 4  im. Władysława Szafera w Ełku 
oraz Fundacji Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym.

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 4   
im. Władysława Szafera w Ełku
W  październiku 2010 r. Fundacja dofinan-
sowała projekt pt. Szkoła przyjazna dziecku 
–„Przyroda w szkole” zgłoszony przez Szko-
łę Podstawową nr 4 w Ełku. Jego celem było 
dostosowanie sali lekcyjnej do prowadzenia 
zajęć przyrodniczych.

Wsparcie dla Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym
Celem projektu „Punkt przedszkolny Mała 
Emilka” jest zwiększenie skali upowszech-
niania edukacji przedszkolnej na terenie 
gminy Grybów. Beneficjentami projektu 
była grupa 15 dzieci w  wieku 3–5  lat za-
mieszkujących gminę wiejską Grybów, 
a  w  szczególności dzieci, których rodzice 
pracują zawodowo. Środki przekazane 
przez Fundację posłużyły do zakupu ma-
teriałów niezbędnych do przystosowania 
pomieszczenia do prowadzenia zajęć dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

W 2010 r. Fundacja promowała swoją dzia-
łalność, jak również zaangażowanie Banku 
Gospodarstwa Krajowego, a wynikiem tych 
działań są:

14
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→  nominacja Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w  konkursie Dobroczyńca Roku 
–  zgłoszenie przygotowane przez Funda-
cję Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 
oddział BGK we Wrocławiu;

→  udział w  Targach Dobrych Praktyk or-
ganizowanych przez Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, prezentacja zaanga-
żowania społecznego BGK oraz działań 
Fundacji;

→  publikacja dotycząca programu „Wolonta-
riat jest super!” oraz programów „Na do-
bry początek!” i „Przyjazne przedszkole” 
w raporcie Odpowiedzialny Biznes w Pol-
sce 2009;

→  publikacja opisująca jeden z  projektów 
realizowanych w ramach programu „Wo-
lontariat jest super!” w wydawnictwie pt. 
Ludzie od dobrych pomysłów;

→  publikacja dotycząca programu „Młody 
Obywatel” w Magazynie Dyrektora Szkoły 
„SEDNO”;

→  publikacja dotycząca programu „Młody 
Obywatel” na stronie www.ceo.org.pl;

→  publikacja dotycząca programu 
„Przyjazne przedszkole” na stronie  
 www. csrinfo.org;

→  publikacja dotycząca Raportu Społecz-
nej Odpowiedzialności BGK na stronie  
www.csrinfo.org;

→  publikacja dotycząca programu „Przyja-
zne przedszkole” na portalu organizacji 
pozarządowych www.ngo.pl;

→  publikacja dotycząca jednego z projektów 
realizowanych w ramach programu „Wo-
lontariat jest super!” w „Polska The Times 
Głos Wielkopolski”;

→  95 informacji na temat projektów realizo-
wanych w  programie „Na dobry począ-
tek!” w lokalnych mediach. 

REALIZACJA DZIAŁAŃ 
W ObSZARZE 
ADMINISTRACYJNO- 
-ORGANIZACYJNYM

→  W  pierwszym półroczu 2010 r. Zarząd 
przygotował sprawozdania Fundacji za 
2009 r., złożył je do odpowiednich insty-
tucji kontrolnych oraz przedłożył Funda-
torowi.

→  W lipcu 2010 r. Zarząd przygotował spra-
wozdanie Fundacji za okres od stycznia 
do czerwca 2010 r., przedstawił je Radzie 
Fundacji oraz przedłożył Fundatorowi.

W 2010 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

Informacja o prowadzonej 
działalności gospodarczej

»  r o z d z i a ł  3
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W omawianym okresie odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Fundacji oraz spotkań Prezesa Zarządu z  pracownikiem Fundacji 
dotyczących podjęcia wiążących decyzji:

Informacja o liczbie  
odbytych posiedzeń i podjętych uchwał

»  r o z d z i a ł  4

l.p. numer 
protokołu

data 
posiedzenia

Cel posiedzenia

1 1/2010 28.01.2010 Omówienie realizacji programu „Przyjazne przedszkole”.
Omówienie przygotowania propozycji programu skierowanego do licealistów. 

2 2/2010 6.03.2010 Omówienie realizacji programu „Wolontariat jest super!”. 
3 3/2010 12.03.2010 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji za 2009 r. 

4 4/2010 28.03.2010 Omówienie przebiegu realizacji programu „Przyjazne przedszkole” oraz wybór społeczności, w których odbędą się 
wizyty kwalifikacyjne.
Omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji im. J.K. Steczkowskiego w okresie styczeń–marzec 2010 r.
Przedstawienie propozycji współpracy Fundacji im. J.K. Steczkowskiego z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy 
projektowaniu programu dla młodzieży licealnej.

5 5/2010 15.04.2010 Omówienie realizacji programu „Na dobry początek!” – edycja 2010/2011.
Omówienie projektu współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska w ramach konkursu na najlepsze rozpra-
wy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie z zakresu samorządu terytorialnego i decentralizacji.
Omówienie spraw bieżących związanych z działalnością Fundacji w 2010 r.

6 6/2010 28.04.2010 Przedstawienie realizacji tegorocznej edycji programu „Przyjazne przedszkole” oraz wybór trzech społeczności, 
w których realizowany będzie program w 2010 r.
Przedstawienie współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Sprawozdanie z realizacji programu „Wolontariat jest super!”.
Prezentacja bieżącej edycji programu „Na dobry początek!”.
Przedstawienie i omówienie kwestii statutowych Fundacji.

7 7/2010 20.05.2010 Omówienie przebiegu posiedzenia kapituły konkursu „Wolontariat jest super!” oraz zatwierdzenie projektów 
wolontariackich do dofinansowania.
Wprowadzenie zmian w procedurze rozliczania wyjazdów wolontariackich.
Omówienie realizacji kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
Omówienie współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości przy realizacji kolejnej edycji warsztatów dla 
stypendystów „Pomostowi liderzy”. 

8 8/2010 15.06.2010 Omówienie przebiegu procesu oceny formalnej i merytorycznej wniosków nadesłanych w ramach programu „Na 
dobry początek!”. Zakwalifikowanie najwyżej ocenionych wniosków do II etapu oceny merytorycznej. 

9 9/2010 8.07.2010 Podsumowanie półrocznej działalności Fundacji, w tym omówienie realizacji programów „Przyjazne przedszkole”, 
„Na dobry początek!”, „Wolontariat jest super!”, „Stypendia Pomostowe” oraz akcji zbiórki darów dla powodzian.
Podsumowanie spotkania przedstawicieli Zarządu Fundacji z członkami Zarządu Banku dotyczącego propozycji 
programu dla młodzieży.
Omówienie wniosków o wsparcie, które wpłynęły do Fundacji im. J.K. Steczkowskiego w okresie 31.03.2010–
22.06.2010

10 10/2010 15.07.2010 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji za okres styczeń–czerwiec 2010 r.

11 11/2010 10.09.2010 Omówienie zasad współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Omówienie kwestii zwiększenia dofinansowania na Program Stypendiów Pomostowych.
Omówienie wniosków o wsparcie, które wpłynęły do Fundacji im. J.K. Steczkowskiego w okresie 
23.06.2010–9.09.2010.

12 12/2010 8.10.2010 Omówienie wsparcia dla gminy Bogatynia w odbudowie domów zniszczonych przez powódź w lipcu 2010 r.
Analiza wniosków nadesłanych do II etapu konkursu „Na dobry początek”, najwyżej ocenionych przez ekspertów 
oraz rekomendowanych przez Radę Fundacji do dofinansowania przez Fundację im. J.K. Steczkowskiego.
Omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji im. J. K. Steczkowskiego w okresie 10.09.2010–11.10.2010.
Określenie zasad rozliczenia kosztów podróży uczestników szkoleń w programie „Na dobry początek!”.

13 13/2010 22.12.2010 Omówienie planu finansowego Fundacji na 2011 r. oraz planów pozyskania środków na działalność.
Rozpatrzenie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w okresie 12.10.2010– 22.12.2010. 
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Zarząd Fundacji podjął 22 uchwały:

lista uchwał zarządu Fundacji im. j.k. steczkowskiego
l.p. numer uchwały data uchwały W sprawie
1 1/1/2010 28.01.2010 zatwierdzenia realizacji programu „Przyjazne przedszkole” w 2010 r. 
2 1/2/2010 6.03.2010 zatwierdzenia realizacji programu „Wolontariat jest super!” w 2010 r. 
3 1/3/2010 12.03.2010 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. J.K. Steczkowskiego za 2009 r. 
4 2/3/2010 12.03.2010 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji im. J.K. Steczkowskiego za 2009 r. 
5 1/5/2010 15.04.2010 zatwierdzenia regulaminu trzeciej edycji konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3–5 lat 

„Na dobry początek!” 
6 2/5/2010 15.04.2010 przekazania dofinansowania Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
7 3/5/2010 15.04.2010 zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2010 r. 
8 1/6/2010 28.04.2010 podjęcia współpracy z gminą Godkowo, gminą Wądroże Wielkie oraz gminą Miłosław w celu realizacji 

programu „Przyjazne przedszkole”
9 1/7/2010 20.05.2010 dofinansowania projektów wyłonionych w ramach konkursu „Wolontariat jest super!” 
10 2/7/2010 20.05.2010 procedury rozliczania kosztów podróży wolontariuszy Fundacji
11 3/7/2010 20.05.2010 przyznania dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację warsztatów „Pomostowi 

liderzy”
12 4/7/2010 20.05.2010 przyznania dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację Programu Stypendiów 

Pomostowych
13 1/8/2010 15.06.2010 dopuszczenia 60 podmiotów biorących udział w III edycji programu „Na dobry początek” do udziału 

w II etapie konkursu
14 1/10/2010 15.07.2010 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. J.K. Steczkowskiego za okres 1.01.2010 r. – 

–30.06.2010 r. 
15 1/11/2010 10.09.2010 przyznania dofinansowania Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację programu 

„Młody obywatel”
16 2/11/2010 10.09.2010 zwiększenia dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację Programu 

Stypendiów Pomostowych
17 3/11/2010 10.09.2010 przyznania dofinansowania Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach
18 1/12/2010 8.10.2010 przyznania dofinansowania Urzędowi Gminy Bogatynia z siedzibą w Bogatyni
19 2/12/2010 8.10.2010 dofinansowania realizacji 20 projektów edukacyjnych wyłonionych w drodze konkursu „Na dobry 

początek!”
20 3/12/2010 8.10.2010 przyznania dofinansowania Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
21 4/12/2010 8.10.2010 zatwierdzenia procedury zwrotu kosztów podróży uczestnikom szkolenia w ramach programu 

grantowego „Na dobry początek!”
22 5/12/2010 8.10.2010 zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2010 r. 
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lista protokołów z posiedzeń rady Fundacji im. j.k. steczkowskiego
l.p. numer protokołu data posiedzenia Cel posiedzenia
1 1/2010 18.03.2010 Podsumowanie działalności Fundacji w 2009 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za 

2009 r.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji za 2009 r.
Zatwierdzenie zmienionego planu finansowego Fundacji na 2010 r.
Zatwierdzenie decyzji o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2009 r. na prowadzenie działalności 
w 2010 r. 

2 2/2010 7.10.2010 Podsumowanie działalności w okresie marzec–październik 2010 r.
Omówienie przebiegu konkursu „Na dobry początek!” oraz omówienie i wybór wniosków 
rekomendowanych do dofinansowania w programie „Na dobry początek!”.
Zatwierdzenie zmienionego planu finansowego.
Omówienie spraw bieżących Fundacji.

3 3/2010 13.12.2010 Zatwierdzenie planu finansowego Fundacji na 2011 r.
Ustalenie kwestii związanych z zatrudnieniem w Fundacji.
Ustalenie wysokości środków przeznaczonych na kapitał żelazny Fundacji.

W omawianym okresie Rada Fundacji spotkała się na 3 posiedzeniach:

Rada podjęła 10 uchwał:

lista uchwał rady Fundacji im. j.k. steczkowskiego

l.p. numer uchwały data podpisu W sprawie Podpisane przez

1 1/0/2010 22.01.2010 ustalenia zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenie 
dla pracowników Fundacji im. J.K. Steczkowskiego w 2010 r.

obiegiem

2 1/1/2010 18.03.2010 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za okres 1.01.2009–
31.12.2009

Aleksandra Wiktorow

3 2/1/2010 18.03.2010 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za okres 1.01.2009–
31.12.2009

Aleksandra Wiktorow

4 3/1/2010 18.03.2010 przeznaczenia wyniku finansowego Fundacji za 2009 r. Aleksandra Wiktorow
5 4/1/2010 18.03.2010 zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2010 r. Aleksandra Wiktorow
6 2/0/2010 30.07.2010 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. J.K. Steczkowskiego za 

okres 1.01.2010–30.06.2010
obiegiem

7 1/2/2010 7.10.2010 zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji 
im. J.K. Steczkowskiego na 2010 r.

Ryszard Pazura

8 1/3/2010 13.12.2010 zatwierdzenia planu finansowego Fundacji na 2011 r. Ryszard Pazura
9 2/3/2010 13.12.2010 ustalenia zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenie 

dla pracowników Fundacji im. J.K. Steczkowskiego w 2011 r.
Ryszard Pazura

10 3/3/2010 13.12.2010 przekazania środków na utworzenie kapitału żelaznego Ryszard Pazura

Informacja o uzyskanych przychodach
»  r o z d z i a ł  5

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 648 442,27 zł pochodzących z:
1/ darowizn od Fundatora: 1 630 000,00 zł,
2/ darowizn od osób fizycznych: 70,00 zł,
3/ odsetek od środków na rachunku bankowym: 18 372,27 zł.
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Informacja o poniesionych kosztach

Dane o:

»  r o z d z i a ł  6

»  r o z d z i a ł  7

Fundacja przeznaczyła:
a) na realizację celów statutowych: 1 287 700,32 zł,
b) na koszty administracyjne: 26 514,16 zł,
c) na koszty działalności gospodarczej: 0,00 zł,
d) na pozostałe koszty: 0,83 zł.

a) liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę: 1 osoba
b) łącznej kwocie wynagrodzeń na umowę o pracę: 34 666,67 zł
c)  wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu 

i innych organów Fundacji: 0,00 zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło: 13 371,00 zł
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
f) Fundacja posiada lokatę w banku BGK o kwocie 574 000,00 zł
g) Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła i nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego
h) Fundacja nie posiada nieruchomości
i) Fundacja nie posiada środków trwałych
j)  wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 
aktywa – stan na 31 grudnia 2010:
→ aktywa trwałe 0,00 zł
→ aktywa obrotowe 638 503,25 zł
→  krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 244 118,42 zł

suma aktywów: 882 621,67 zł

       zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – stan na 31 grudnia 2010:
 → inne zobowiązania 242 464,96 zł
→  inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 

razem zobowiązania: 242 464,96 zł
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Dane o działalności  
zleconej Fundacji przez podmioty państwowe

i samorządowe

Informacja o rozliczeniach  
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  

i o składanych deklaracjach podatkowych

»  r o z d z i a ł  8

»  r o z d z i a ł  9

Nie miało miejsca.

W roku 2010 w Fundacji nie odbyła się żadna kontrola.
Fundacja na dzień 31 grudnia 2010 nie zalega w zapłacie zobowiązania podatkowego.
Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklaracje CIT-8, CIT-8O, CIT-D oraz PIT-4R.
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Ścieżka II

załącznik nr 1
Lista projektów dofinansowanych w ramach programu „Na dobry początek!”, edycja 2010/2011

l.p. nazwa organizacji Tytuł projektu kwota dofinansowania
1 Centrum Kultury i Promocji w Bardzie Z Bajdulinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni 10 000,00 zł
2 Miejskie Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki 

w Chodzieży
112 – to my właśnie! Nie czekamy – pomagamy! 8 500,00 zł

3 Przedszkole Publiczne „Na akacjowym wzgórzu” 
w Łagiewnikach

Bawię się i tworzę 10 000,00 zł

4 Gminne Przedszkole w Malanowie Bajkowa przygoda 10 000,00 zł
5 Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu Planeta zmysłów – gry planszowe jako alternatywa 

w wychowaniu niedoradzkich dzieci
9 696,00 zł

6 Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Przyłęku Mały artysta ludowy 7 640,00 zł
7 Stowarzyszenie SZOK – Skuteczni, Zdecydowani, 

Operatywni, Kreatywni
Mali odkrywcy – poprzez zabawę do wiedzy 9 994,50 zł

8 Fundacja „Wieś Ekologiczna” im. św Franciszka z Asyżu Dzieciaki lubią robaki 10 000,00 zł
9 Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Mały człowiek może być wielkim 10 000,00 zł
10 Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole, Przedszkole 

im. Janka Wędrowniczka
Z przyrodą i ekologią „na ty” już w przedszkolu 9 980,00 zł

11 Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie Mali Słowianie 10 000,00 zł
12 Przedszkole Publiczne przy Szkole Podstawowej 

w Raszczycach
Znane-nieznane – odkrywamy dawne życie różnych 
zawodów

9 320,00 zł

l.p nazwa organizacji Tytuł projektu kwota dofinansowania
1 Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Na krańcu tęczy” Mali odkrywcy 10 000,00 zł
2 Biblioteka Publiczna w Marianowie – Instytucja Kultury Różni a podobni – podróże międzykontynentalne 

przedszkolaków
9 000,00 zł

3 Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” Akademia Przedszkolaka 9 926,00 zł
4 Stowarzyszenie „Orłowo Razem w Przyszłość” Akademia Maluszka 9 846,00 zł
5 Fundacja „Nadzieja Rodzinie” My też chcemy mieć szansę na dobry start! Mini- 

Przedszkole artystyczne w Przededworzu
10 000,00 zł

6 Gmina Radwanice Klub Przedszkolaka 10 000,00 zł
7 Zespół Szkół Publicznych nr 4 w Ropience Dajcie nam szansę na rozwój 10 000,00 zł
8 Stowarzyszenie Szlacheckiej Wsi Słotwiny „Kraina Uśmiechu” – Ognisko Przedszkolne 

w Słotwinach
9 000,00 zł

Ścieżka I
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załącznik nr 2
Lista projektów dofinansowanych w ramach programu „Wolontariat jest super!” w 2010 r. 

l.p. Partner instytucjonalny w realizacji projektu Tytuł projektu kwota dofinansowania
1 Przedszkole Samorządowe w Jonkowie Całe przedszkole bawi się w teatr 3 998,00 zł
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach Odkrywamy bogactwo, piękno i tajemnice naszego 

regionu – magia pszczelarstwa
4 000,00 zł

3 Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie Żywe wspomnienia i martwe bunkry 4 000,00 zł
4 Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini – świetlica 

wiejska 
Mamo, Tato – podaruj mi swój czas 4 000,00 zł

5 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w Tarnowie

Sala polisensoryczna – doświadczanie świata przez dzieci 
z upośledzeniem umysłowym

4 000,00 zł

6 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w Tarnowie

Plenerowy piknik integracyjny – pełnosprawni 
i niepełnosprawni miłośnicy natury

4 000,00 zł

7 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej Piękna klasa – remont i modernizacja sali lekcyjnej 
w Szkole Podstawowej w Pleśnej

3 950,00 zł

8 Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie Edukacja XXI wieku w szkole podstawowej: razem 
podróżujemy, poszukujemy, badamy

4 000,00 zł

9 Muzeum Regionalne w Wągrowcu Nieformalna akcja „Wągrowiecki banan” – piknik na 
miotłach

4 000,00 zł

10 Fundacja „Ja Wisła” Znakowanie rezerwatu Łachy Brzeskie 2 920,00 zł
11 Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie Świetlica szkoły w Kicinie – inkubatorem talentów 

artystycznych
4 000,00 zł

12 Przedszkole nr 364 „Pod Tęczą” w Warszawie Przedszkolny piknik rodzinny – jak fajnie zrobić coś 
razem

3 920,00 zł

13 Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej Zdrowa szkoła 3 987,00 zł
14 Budowlany Klub Sportowy w Lublinie Turniej piłki nożnej – radosny dzień dziecka 3 950,00 zł
15 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 

nr 6 im. Zasłużonych w Gdańsku 
Remont i dostosowanie sali komputerowej dla dzieci 
niepełnosprawnych

4 000,00 zł
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załącznik nr 3
Lista prac nagrodzonych w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie z zakresu samorzą-
du terytorialnego i decentralizacji

l.p. kategoria nagroda Imię i nazwisko Tytuł pracy
1 rozprawa doktorska II nagroda Monika Augustyniak Jednostki pomocnicze gminy, promotor – prof. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski, 

Wydział Prawa i Administracji
2 rozprawa doktorska II nagroda Karol Kowalewski Eksport sektora MSP jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie 

województwa warmińsko-mazurskiego, promotor – prof. Jan Komorowski, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

3 rozprawa doktorska II nagroda Agnieszka Sobol Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu 
lokalnego na przykładzie porównań Polska – Szwecja, promotor – prof. Elżbieta 
Lorek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii

4 praca magisterska I nagroda Adam Gendźwiłł Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, promotor – dr hab. 
Mirosława Grabowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 
Instytut Socjologii

5 praca magisterska I nagroda Joanna Krukowska Wielokadencyjni liderzy lokalni w samorządach, promotor – prof. Paweł 
Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

6 praca magisterska III nagroda Renata Bicz Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne a prawo własności, promotor – prof. 
Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

7 praca magisterska III nagroda Robert 
Sierzputowski

Udział obywateli Unii Europejskiej w wyborach lokalnych, promotor – prof. 
Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

8 praca magisterska III nagroda Edyta Skrzypkowska Ekonomiczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich na 
przykładzie Bydgoszczy w latach 2004–2008, promotor – dr Sławomira Kańduła, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

9 praca magisterska wyróżnienie Dominika 
Kaszewska-Lis

Zadania i kompetencje powiatu, promotor – prof. Małgorzata Stahl, Uniwersytet 
Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

10 praca licencjacka I nagroda Tomasz Zakrzewski Zastosowanie instytucji referendum lokalnego na przykładzie odwołania prezydenta 
miasta Olsztyna w 2008 r., promotor – prof. Stefan Opara, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

11 praca licencjacka III nagroda Ewa Hamera Działalność inwestycyjna gminy Cieszyn na przykładzie inwestycji społeczno- 
-kulturalnej „Śląski zamek sztuki i przedsiębiorczości”, promotor – dr Karina 
Kuczowic, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 
Wydział Finansów i Ubezpieczeń

12 praca licencjacka III nagroda Jakub Zabłocki Instytucja konsultacji jako forma partycypacji społeczności lokalnych w wykonywaniu 
władzy publicznej, promotor – dr Cezary Kociński, Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, Wydział Służb Publicznych
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