
                                                                              
 

 

                     

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI ZA ROK 2014 
 

Podstawa prawna 
● Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) 
● Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) 
● Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 217, poz. 1291) 

 

 

1) DANE REJESTRACYJNE 

 

NAZWA: FUNDACJA TANDEM 

ADRES SIEDZIBY: UL. OŁTASZYŃSKA 130/7 53-034 WROCŁAW  (aktualny adres do korespondencji) 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: tandemfundacja@gmail.com 

ADRES STRONY WWW: www.fundacja-tandem.pl  

DATA WPISU DO KRS: 25.02.2014  

NR KRS: 0000499647 

NR REGON: 022365032 

NR NIP: 8992751824 

 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:  

 MONIKA LASSOTA – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI 

 KATARZYNA KARKOCHA-BARTOSZEWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI 

 KATARZYNA HAŁAWIN – CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI  

 

2) CELE STATUTOWE FUNDACJI: 

 

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. 
2. Wspieranie integracji i aktywizacji  społecznej, kulturalnej  i zawodowej różnych środowisk 

społecznych w kraju i za granicą. 
3. Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i edukacji obywatelskiej. 
4. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej.  
5. Promocja i wspieranie zatrudnienia. 
6. Podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.  
7. Promocja i ochrona praw człowieka oraz współpraca rozwojowa. 
8. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. 
9. Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.  
10. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia. 
11. Podejmowanie działań na rzecz osób starszych. 
12. Działalność, promowanie i kształtowanie postaw proekologicznych. 

 
 
 
 

 

mailto:tandemfundacja@gmail.com
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3) SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI:  

 

1) Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
warsztatów, kursów, wykładów, konferencji i seminariów.  

2) Organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej, w tym 
poradnictwa oraz terapii.  

3) Organizowanie imprez, wydarzeń oraz wyjazdów edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, 
sportowych i innych zgodnych z celami Fundacji.  

4) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych oraz promującą przedsiębiorczość społeczną. 
5) Współpracę z krajowymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

samorządowymi i rządowymi oraz pracodawcami w zakresie wspierania przedsiębiorczości i promocji 
zatrudnienia.  

6) Działalność twórczą, badawczą i wydawniczą mającą na celu opracowywanie i upowszechnianie 
nowatorskich, autorskich rozwiązań w obszarach polityki społecznej, edukacji, kultury , zdrowia i 
ekologii. 

7) Współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji i doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami, prowadzenia wspólnych projektów zgodnych z celami Fundacji oraz pomocy 
humanitarnej.  

8) Organizowanie pomocy materialnej i interwencyjnej osobom wykluczonym społecznie oraz 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.  

9) Promowanie i organizowanie wolontariatu. 
10) Pozyskiwanie środków pieniężnych i materialnych niezbędnych do realizacji celów Fundacji.  
11) Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej 

dziedzinie.  
12) Inne działania służące osiągnięciu celów fundacji. 

 
 

4) OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH 

FINANSOWYCH: 

 

 Projekt „Poznaj NGO” 01.06.2014-31.12.2014 DOTACJA: 7997,68 pln 

W ramach projektu Fundacji Tandem młodzież ze szkół średnich na terenie gminy Bystrzyca 

Kłodzka zdobywała wiedzę o sektorze organizacji pozarządowych oraz wzmacniała swoje 

kompetencje interpersonalne. Naszym celem  było rozwijanie i wspieranie aktywnych postaw 

wśród młodzieży, promowanie zainteresowanie sprawami lokalnymi oraz tworzenie warunków 

(poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności) do rozwoju lokalnych organizacji 

pozarządowych w przyszłości. W ramach projektu odbywały się trzy bloki zajęć w postaci 

interaktywnych warsztatów. Pierwszy blok  to warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne 

młodzieży: uczestnicy poznali  swoje style komunikacji, dowiedzieli się jak działać  kreatywnie oraz 

jak skutecznie pracować w grupie.  W czasie drugiego bloku młodzież dowiedziała się jak zakładać 

fundacje i stowarzyszenia, poznała tajniki promocji ngo w social media oraz próbowała 

identyfikować problemy lokalnej społeczności. Trzeci blok był serią spotkań z ekspertami, którzy 

wspierali młodzież w pisaniu własnych mini-projektów. Działania w projekcie zostały 

dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.  

 

 Projekt „Aktywny obywatel w regionie” 01.06.2014-31.12.2014 

 

Projekt był skierowany do młodzieży z 1 i 2 klasy LO im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy 

Kłodzkiej, który zakładał cykl wykładów akademickich prowadzonych przez kadrę z Instytutu 

Historii UWr. Obszarem tematycznym cyklu było: „Społeczeństwo pogranicza – Bystrzyca Kłodzka i 



                                                                              
 

 

                     

okolice na przestrzeni dziejów”. Oprócz wykładów akademickich młodzież wzięła udział w 

warsztatach antydyskryminacyjnych oraz zajęciach z zakresu prawa konsumenckiego i wiedzy o 

organizacjach pozarządowych. Celem zajęć dodatkowych było wzmocnienie postaw 

proobywatelskich młodzieży. Projekt był wspólną inicjatywą Instytutu Historii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Bystrzycy Kłodzkiej oraz Fundacji Tandem, która wspierała merytorycznie prowadzone działania.  

 

 Projekt „Dodatkowy napęd dla Tandemu” 20.10.2014-07.12.2014 DOTACJA:  4991,84 pln 

W ramach projektu „Dodatkowy napęd dla Tandemu”  nasza fundacja otrzymała  wsparcie 

strukturalne w postaci środków na stworzenie strony internetowej oraz  zakup niezbędnego 

sprzętu. Dzięki temu można odnaleźć nas w Internecie (www.fundacja-tandem.pl) oraz staliśmy się  

posiadaczami m.in. dwóch laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego i aparatu fotograficznego, dzięki 

którym sprawniej będziemy realizować planowane działania. Udało nam się także zakupić program 

księgowy oraz oprogramowanie MS Office.  

 

 Wsparcie corocznej zbiórki żywności 

 

W grudniu 2014r. Fundacja wsparła coroczną zbiórkę żywności organizowaną dla najbardziej 

potrzebujących uczniów Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej. Na 

ręce nauczycieli przekazaliśmy 7 paczek żywnościowych.  

 

 

 

5) INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

 

 

6) ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI W ROKU 2014  

 

Nr  data  organ czego dotyczy 

1 13.01.2014 Zarząd wybór prezesa, wiceprezesa i członka zarządu 

2 13.01.2014 Zarząd powołanie oddziałów terenowych 

3 10.03.2014 Zarząd przyjęcie polityki rachunkowości  

4 03.04.2014 Zarząd dostęp do bankowości elektronicznej 

5 04.04.2014 Zarząd działalność odpłatna i nieodpłatna 

6 27.05.2014 Zarząd o realizacji projektu "Poznaj NGO" 

7 30.05.2014 Zarząd o upoważnieniu do składania deklaracji ZUS  i innych 

8 25.08.2014 Zarząd o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

9 17.10.2014 Zarząd o realizacji projektu "Dodatkowy napęd dla Tandemu" 

10 17.10.2014 Zarząd o byciu jednostką mikro 
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7) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW W ROKU 2014  

 

Przychody z głównej działalności operacyjnej w 2014 r. wyniosły: 13 089,52  

                                                                                                   w tym dotacje: 12 089,52 

                                                                                                          darowizny: 100,00  

 

8) INFORMACJA O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ W 2014:  

 

Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej w ramach celów statutowych w 2014 r.  

 

9) INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH W 2014:  

Koszty podstawowej działalności operacyjnej:   13 083,39 

II. Zużycie materiałów i energii   5 927,49 

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia   5 140,00 

IV. Pozostałe koszty    2 015,90 
 

10) PERSONEL FUNDACJI  W 2014:  

 

A) Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy: 0 osób 
B) Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty: 0 osób 
C) Liczba osób świadczących usługi w fundacji na podstawie umowy cywilnoprawnej: 12 osób 

 

11) DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI  W 2014: 

 

WYNAGRODZENIA: 0 

NAGRODY: 0 

PREMIE: 0  

 

12) DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO CZŁONKOM ZARZĄDU:  

 

Członkowie zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia, premii i innych świadczeń z tytułu 

pełnionych funkcji.  

 
13) DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA, UMÓW O DZIEŁO I INNYCH 

UMÓW:  

 

Wynagrodzenia z tytułów zawarcia umów cywilno-prawnych wyniosły w 2014r. : 5 140,00  

 

14) DANE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH:  nie dotyczy 

15) DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKU BANKOWYM: 606,13  

16) DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH: nie dotyczy  

17) DANE O UDZIAŁACH I NABYTYCH AKCJACH W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO: nie dotyczy 

18) DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH: nie dotyczy 

19) DANE O NABYTYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH: nie dotyczy 



                                                                              
 

 

                     

20) DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH 

FINANSOWYCH: 

 

Stan aktywów Fundacji na koniec 2014 r. wyniósł: 1 608,45 

Stan zobowiązań Fundacji na koniec 2014r. wyniósł: 1002,32  

 

(zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014)  

 

21) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:  

 

a) Dotacja 9000 tys. ( wydatkowano: 7997,68 ) ze środków budżetu samorządu województwa 

dolnośląskiego na realizację zadania publicznego „Poznaj NGO” w okresie od 01.06.2014 do 

31.12.2014 określonego w umowie nr MDU/2093/14 zawartej w dniu 27.05.2014.  

b) Dotacja 5000 tys. ( wydatkowano: 4991,84) w ramach Projektu: Dolnośląski Fundusz Małych 

Inicjatyw Nr umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej: UMOWA NR 726_III/2014 

dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. 

zawarta z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” z 22.10.2014r. umowa nr  

8/E/008/2014 na realizację projektu „ Dodatkowy napęd dla Tandemu”.  

 

22) INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I 

SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH:  

 

Fundacja składała CIT 8, PIT 11, PIT 8AR, PIT 4R oraz sprawozdanie finansowe w roku 2014r.  

 

23) INFORMACJA O KONTROLACH:   

 

W sprawozdawczym 2014r. nie była prowadzona kontrola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


