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Sprawozdanie z działalności w roku    2011 
Fundacji Pomocy Szkole ZPO nr 2 we Włoszczowie „NASZA DWÓJKA” 

 
1) Pełne dane: 

Nazwa: Fundacja Pomocy Szkole ZPO nr 2 we Włoszczowie „NASZA DWÓJKA”  
Siedziba, adres: Włoszczowa, ul. Różana 16, 29-100 Włoszczowa 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 7.12.2009 
nr KRS: 0000343712     nr REGON: 260348552 

 
2) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 
 
1. Katarzyna Standerska – prezes zarządu  
2. Jolanta Paciuch – wiceprezes zarządu 
3. Beata Gregorczyk – sekretarz zarządu                                                                                                                                               
4. Jolanta Ścisłowska – członek zarządu  
5. Iwona Bator – członek zarządu* 
 
* usunięto dane adresowe członków zarządu (wymagane w sprawozdaniu do MEN) 

 
3) Cele statutowe fundacji: 

 
Celem fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna i dobroczynna, 

szczególnie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych 

dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego. 

 
4) Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Fundacja prowadzi tylko działalność statutową nieodpłatną, obejmującą: 
- organizowanie zajęć poszerzających zakres podstawowej edukacji, rozwijających zainteresowania, 
wspierających rozwój talentów, także w dziedzinie sportu – (cel oświatowy) 
- organizowanie konkursów, koncertów, wystaw, przedstawień, spartakiad, warsztatów, pikników 
naukowych, spotkań z ludźmi nauki, kultury i sztuki, wyjazdów do ośrodków będących centrami 
kultury, nauki, sportu – (cel kulturalno-oświatowy) 
- prowadzenie stałej akcji „Kto mi da skrzydła”, mającej na celu promowanie młodych talentów i 
pomoc w zabezpieczeniu dla nich niezbędnych narzędzi dydaktycznych – (cel dobroczynny) 

- realizacja akcji „Równamy do najlepszych”, mającej na celu poprawę przygotowania uczniów do 
egzaminów i sprawdzianów szkolnych – (cel oświatowy) 
- realizacja akcji „Lekcja u Mistrza”, propagującej pracę z dziećmi i młodzieżą osób będących 
uznanymi mistrzami w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu – (cel kulturalno-oświatowy) 
-  wspomaganie szkoły w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla biblioteki oraz pomoce 
dydaktyczne – (cel dobroczynny i oświatowy) 
- organizowanie zajęć wyrównawczych dla dzieci z dysfunkcjami w procesie edukacji i rozwoju 
fizycznym, w tym niepełnosprawnych – (cel oświatowy i dobroczynny) 
- wspieranie działań charytatywnych na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej – cel 
dobroczynny) 
- wspomaganie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – (cel dobroczynny) 
- fundowanie nagród dla uczniów osiągających wybitne wyniki w dziedzinie własnych 
zainteresowań oraz stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin 
najbiedniejszych – (cel dobroczynny) 
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi w zakresie głównych celów 
Fundacji, a w szczególności w organizowaniu działań mających na celu propagowanie wśród dzieci 



i młodzieży wiedzy o historii i tradycji narodu oraz regionu, a także poszanowania dla praw 
człowieka, idei solidarności społecznej, idei integracji europejskiej – (cel kulturalny, oświatowy i 
dobroczynny) 
- pozyskiwanie funduszy od darczyńców na realizację celów statutowych Fundacji poprzez 
organizowanie zbiórek publicznych, aukcji oraz szerokiej akcji promocyjnej – (wsparcie celów 
statutowych)    
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych – (wsparcie celów 
statutowych) 

 
 

5) Realizacja celów statutowych 
 
- Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe: 
 1. Rozliczenie w styczniu 2011 zbiórki publicznej „NOWOCZESNA SZKOŁA 
2010” - zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły. Ze sprzedaży cegiełek wartościowych 
fundacja zebrała na dzień 31 grudnia 2010 – 2710 zł (koszt zbiórki – druk cegiełek – 
366 zł). Środki, czyli dochód 2344 zł, powiększony o darowiznę celową 200 zł, oraz 
uzupełnione środkami własnymi (w sumie 2556,10 zł), przeznaczone zostały na zakup 
w styczniu 2011 roku sprzętu do profilaktyki wad postawy oraz środków dydaktycznych 
w kształceniu zintegrowanym (10 składanych materacy rehabilitacyjnych – 1750 zł; 2 
podesty balansyjne przeciwdziałające m.in. koślawości – 163,20 zł; 2 komplety (scieżki) 
jeży balansyjnych przeciwdziałających płaskostopiu – 179,60 zł; komplet 17 brył 
transparentnych do geometrii – 138,50 zł; klasowy zestaw 30 instrumentów rytmicznych 
– 324,80 zł). 
 
2. Pozyskanie środków w konkursie mikrograntów Bezpieczne Dzieciństwo 
Fundacji Dzieci Niczyje na organizację szkolnej kampanii i konkursu 
BEZPIECZNY INTERNET.  
Fundacja złożyła projekt konkursowy i uzyskała dofinansowanie akcji. 
Głównym celem kampanii było zaangażowanie w dyskusję na temat bezpieczeństwa w Sieci jak 
największej liczby uczniów i dorosłych. Najważniejsze zrealizowane działania objęły: 1. lekcje 
wychowawcze – prawie we wszystkich klasach (23 klasy, w sumie 436 uczniów); 2. 
wywiadówki o Internecie (udział wzięło 193 rodziców); 3. Szkolny Konkurs Bezpieczny 
Internet – nagrodzono 8 klas (6 - prace plastyczne, 1 - sztuka teatralna, 1 - prezentacja 
multimedialna); 4. Dzień Bezpiecznego Internetu – 2 marca (pokaz prac konkursowych); 5. 
warsztaty poprowadzone przez policję w dwóch grupach wiekowych: klasy 4-6 SP (obecnych 
143 uczniów) i 1-3 PG (obecnych 194 uczniów); 6. lekcje poprowadzone przez psychologa i 
pedagoga z poradni P-P w klasach 1-3 SP (obecnych 162 uczniów); 7. druk gazetki 
podsumowującej działania projektu. Projekt zrealizowano w terminie od 15 stycznia do 15 
marca 2011 roku. W projekcie wzięli udział uczniowie ZPO nr 2 we Włoszczowie, nauczyciele i 
rodzice. Uczniowie zostali zaproszeni do wystawienia sztuki teatralnej na powiatowej 
konferencji o bezpieczeństwie w Sieci, gdzie rozdali również egzemplarze gazetki. Publikacja ta 
trafiła także do innych szkół i wszystkich ważnych instytucji lokalnych. Zakładane rezultaty 
zostały osiągnięte z sukcesem. Koszt przeprowadzenia kampanii – 2503,83 zł, z czego z dotacji 
FDN 1360 zł. 
 

 3. W terminie 15 czerwca – 30 grudnia 2011 fundacja przeprowadziła zbiórkę 
publiczną NOWOCZESNA SZKOŁA 2011 – Laboratorium Młodego Naukowca – 
zbiórka na pomoce naukowe do  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zbiórka 
prowadzona była na terenie Włoszczowy, w tym - zgodnie z ww. pozwoleniem 
Burmistrza nr SO.5311.2.2011.MP5 - także na terenie ZPO nr 2. Ofiarodawcami były 
osoby prywatne, głównie rodzice i rodziny uczniów szkoły, nauczyciele, a także 
uczestnicy imprez na terenie miasta, podczas których fundacja prowadziła sprzedaż 
cegiełek. 



 Zbiórka prowadzona była w trzech formach: 
- sprzedaży ww. cegiełek – pozyskano 1640 zł 
- zbiórki środków do  skarbony stacjonarnej umieszczonej na terenie szkoły 
(zawieszonej na ścianie w miejscu monitorowanym) – pozyskano 1065,11 zł 

- udostępnienie osobnego konta akcji Nowoczesna Szkoła założonego w Banku 
Spółdzielczym we Włoszczowie   - pozyskano 100 zł 
Dochód ze zbiórki (2805,11 zł minus 42 zł (koszty druku cegiełek) = 2763,11) 
przeznaczony został, zgodnie z celem zbiórki publicznej, w całości na zakup w styczniu 
2012 pomocy naukowych do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla ZPO nr 2 
we Włoszczowie (szczegółowy kosztorys realizacji znajdzie się w sprawozdaniu za 
2012 rok). 
 
4. Fundacja brała udział także w lokalnych wydarzeniach, by promować swą 
działalność i pozyskiwać darczyńców akcji NOWOCZESNA SZKOŁA. Fundacja z 
pomocą wolontariuszy i uczniów szkoły promowała akcję podczas: Festynu na 
powitanie lata w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, 
Powiatowych Targach Runa Leśnego 2011, Powiatowym Konkursie na Potrawę 
Regionalną 2011, Koncercie Bożonarodzeniowym w PCKR. 
 
- Organizacja konkursów: 

1. Szkolny konkurs BEZPIECZNY INTERNET  (współfinansowany ze środków The 
Velux Foundations w ramach programu mikrograntów „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji 
Dzieci Niczyje) w dwóch grupach wiekowych: 

- klasy 1-3 SP – konkurs plastyczny dla zespołów klasowych 
 - klasy 4-6 SP i 1-3 PG – konkurs dla zespołów klasowych na 15-minutowe 

przedstawienie (prezentacja multimedialna, film, apel, widowisko – np. sztuka 
teatralna, monolog, scenka kabaretowa, czytany blog itp. na temat bezpieczeństwa 
korzystania z Internetu)  

Nagrodzono 8 klas – nagrody pieniężne (cel edukacyjny lub rekreacyjno-
integracyjny) zostały wykorzystane przez klasy na: zakup pomocy dydaktycznych dla 
klasy (sprzęt sportowy i akcesoria plastyczne) – 3 klasy, opłacenie biletów do teatru i 
lekcji w teatrze (1 klasa), opłacenie biletów na basen (1 klasa), bilety do kina (1 klasa),  
pobyt w stadninie koni z jazdą konną (1 klasa), przejazd na wycieczkę klasową (bez 
tej nagrody klasa nie byłaby w stanie zorganizować wycieczki z uwagi na sytuację 
finansową uczniów) 

 
2. Szkolny konkurs Złoty Skryba 2011 
Celem konkursu było wyróżnienie uczniów, którzy przykładają wagę do nauki 

starannego, pięknego pisma oraz zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na rolę 
estetycznego sposobu pisania. 

Po eliminacjach klasowych do szkolnego konkursu zgłoszono 48 osób. Na każdym 
poziomie wiekowym komisja konkursowa wybrała jednego Złotego Skrybę – w sumie 
9 uczniów. Każdy z uczestników konkursu otrzymał drobny upominek, a każdy Złoty  

Skryba dyplom, zestaw upominków oraz grawerowany długopis z napisem „Złoty 
Skryba 2011”. Koszt przeprowadzenia konkursu – 78,30 zł. 

 
3. Wielki Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową 2011 
Celem konkursu było zaangażowanie całych rodzin uczniów szkoły we wspólne 

tworzenie ozdób bożonarodzeniowych, nawiązujących do pięknych polskich tradycji 
rękodzielniczych.  

W trzech kategoriach - ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne i kartki świąteczne –  
80 uczniów zgłosiło w trzech kategoriach ponad 150 prac. Przyznano 39 nagród, w 



tym 12 pierwszych miejsc w trzech kategoriach łącznie. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali drobne upominki świąteczne. Koszt zakupu nagród wyniósł 152 zł. 

6) Praca: 
- Zarząd Fundacji  
Uchwały w roku 2010: 

   
 
Uchwała 1/1/2011 
Jednogłośnie przyjęto do realizacji Budżet na rok 2011 Fundacji Pomocy Szkole ZPO nr 2 
we Włoszczowie „NASZA DWÓJKA”. 
 
Uchwała 2/1/2011 
Jednogłośnie przyjęto decyzję o podpisywaniu przez członków zarządu treści wszystkich 
uchwał, na tekście uchwały. Dopuszczono również podpisywanie uchwał w trybie 
obiegowym, bez konieczności zwoływania posiedzenia, w sytuacjach wyjątkowych, 
wymagających pilnych decyzji. 
 
Uchwała 1/3/2011 
Zarząd Fundacji zatwierdza Sprawozdanie finansowe za okres 4 grudnia 2009 – 31 grudnia 
2010 Fundacji Pomocy Szkole ZPO nr 2 we Włoszczowie „NASZA DWÓJKA” (sporządzone 
przez Biuro Rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka, ul. Jędrzejowska 79d, Włoszczowa), 
składające się z: 
- bilansu wykazującego na dzień 31.12.2010 r. sumę aktywów i pasywów = 4693,59 zł 
- rachunku zysków i strat za rok 2010, wykazującego przychody z działalności statutowej = 
7339,00 zł i wynik finansowy stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami = 2626,59 zł 
- informacji dodatkowej.  
Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie w całości przeznaczona na realizację 
planowanych zadań statutowych w roku 2011. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała 2/3/2011 
Jednogłośnie zatwierdza się przesunięcie środków - 1130 zł – z funduszu statutowego na 
pokrycie kosztów organizacji szkolnej kampanii Bezpieczny Internet – zwrot części dotacji z 
Konkursu Mikrograntów DBI Fundacji Dzieci Niczyje. 
 
Uchwała nr 1/4/2011 
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity 
w Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) 

 
jednogłośnie zatwierdzono Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powołano Koordynatora procedur – prezes 
Katarzynę Standerską oraz Kontrolera transakcji – wiceprezes Jolantę Paciuch. 

 
Uchwała nr 2/4/2011 
Jednogłośnie zatwierdza się Plan zbiórki publicznej Nowoczesna Szkoła 2011 oraz Wniosek 
do Burmistrza Gminy Włoszczowa o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ww. zbiórki. 
Wniosek z planem zbiórki w załączniku nr 5 do protokołu 4/Z/2011.  
 
Uchwała 1/5/2011 
Jednogłośnie przyjęto projekt Sprawozdania z działalności fundacji w 2010 roku do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 



 
 
Uchwała 1/6/2011 
Jednogłośnie przyjęto Plan pracy zarządu na rok 2012. Tekst Planu stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu 6/Z/2011.  
 
 
- Rada Fundacji 
Uchwały  
 
Uchwała 1/1/R/2011 
Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2010 i udzielono 
absolutorium dla zarządu fundacji do czasu przedstawienia sprawozdania z działalności 
fundacji za rok 2011 (nie później niż w statutowym terminie do końca września 2012). 

 
 
 
 
FINANSE 
 
Fundacja w 2011 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 
Fundacja prowadzi tylko działalność statutową nieodpłatną. 
 

7) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
- nie 
 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Przychody ogółem: 8932,70 zł 
W tym:  
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/:   nie 
- z dotacji innych organizacji pozarządowych: 1360,00 zł 
- z darowizn:  4767,59 zł 

- z innych źródeł -  zbiórki publiczne: 2805,11 zł 
 
  
Informacja o poniesionych kosztach: 
Koszty ogółem: 7128,58 zł 
W tym:  
- na realizację celów statutowych: 5428,88 zł 
- na administrację: 1699,70 zł 
 
 

9) Informacje o osobach zatrudnionych: 
Liczba osób zatrudnionych ogółem:         0    
 

10) Informacje o wynagrodzeniach: 
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:                       0,00 
b) Łączna kwota wypłacona z tytułu umów zleceń/o dzieło  

do obsługi zadań statutowych    0,00 
 

11) Informacje o udzielonych pożyczkach:      nie udzielano 



 
12) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:  
brak lokat 
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

- Obligacji:      brak  
- Udziałów:    brak       
- Akcji:    brak   

 
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie nabyto 

  
 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie nabyto 
 

 
 

13)  Informacje statystyczne: 
 Aktywa: 3901,29 zł 
 Zobowiązania: 0,00 zł   

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz o ich wynikach finansowych: 

                                                                       Nie podejmowano zleceń 
 
15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w 

tym składanych deklaracji podatkowych: 
                                                                          Rozliczone w terminie 

 
16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 
                                                                     Nie przeprowadzano kontroli 
 
          
 
 

    
Sprawozdanie sporządził: 

 
Katarzyna Standerska 

 
 
 
 

Podpisy pozostałych członków zarządu 
 
 
 
zatwierdzone przez cały zarząd 27 marca 2012 
 
 
 
Włoszczowa, 27.03.2012 
 
        miejsce, data 


