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SPRAWOZDANIE 
Z działalności Fundacji Akademickiej „Na Progu” za rok 2008 

 
 

1. Fundacja Akademicka „Na Progu” 
Ul. Kili ńskiego 132; 42-218 Częstochowa 
 
Data rejestracji: 26.06.2008    
KRS 0000308935 
 

Członkowie Zarządu: 
 
Prezes: Jolanta Malinowska   
v-ce Prezes: Weronika Kapusta  
v-ce Prezes: Monika Wierzbicka  

 
Członkowie Rady: 

 
Ks. Marek Bator – Przewodniczący Rady 
Aleksandra Stępień – Członek Rady 
Feliks Kinkel – Członek Rady 
Jerzy Wysłocki – Członek Rady 
Tadeusz Jezierski – Członek Rady 
Tomasz Nitkiewicz - Członek Rady 
Włodzimierz Chwalba - Członek Rady 
 

 Cele statutowe Fundacji: 
 

1. działalność oświatowo-wychowawcza, 
2. działalność naukowo-dydaktyczna, 
3. rozpowszechnianie kultury i sztuki, jako dziedzin Ŝycia społecznego, 
4. organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu artystycznego, 
5. rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce, 
6. kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej, 
7. promocja integracji europejskiej, 
8. działalność prorodzinna, 
9. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej, 
10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, 
11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a takŜe działań wspomagających rozwój demokracji,  
12. promocja i organizacja wolontariatu, 
13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
14. działalność charytatywna, 
15. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
16. prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, 
17. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 
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18. propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
nikotynizmowi, narkomanii i innym uzaleŜnieniom, 

19. działanie na rzecz ochrony środowiska i Ŝycia ekologicznego, 
20. aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w róŜnych dziedzinach 

 
2. OPIS DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 
Rok 2008 był rokiem rozpoczęcia działalności Fundacji i przygotowaniem do podjęcia 

realizacji planowanych załoŜeń statutowych.  Rozpoczęcie działalności Fundacji przypada na 
dzień 26 czerwca, toteŜ Fundacja skupiła się głównie na składaniu wniosków do instytucji 
oferujących wsparcie dla organizacji pozarządowych w celu pozyskania środków na 
dzielność statutową oraz administracyjną.  

W Fundacji rozpoczął działalność wolontariat. Fundacja podpisała umowy  
z wolontariuszami w liczbie 35 osób, wolontariusze działają w ramach Wolontariatu Osób 
Niepełnosprawnych a takŜe Wolontariatu Dziecięcego, który działa przy Szkole 
Podstawowej nr 35 w Częstochowie wspomagając zajęcia świetlicowe oraz grupowe zajęcia 
dodatkowe.  
 5 wolontariuszy działa jako wsparcie administracyjno-biurowe Fundacji, zajmując się 
prowadzeniem wszelkich spraw oraz rozwijając pracę i działalność Fundacji są to głównie 
osoby z Zarządu Fundacji.  
 Fundacja w roku 2008 nie zatrudniała osób na umowę o pracę. Podpisała jedynie 
jedną umowę zlecenie na wykonanie strony internetowej Fundacji. 
 

Podjęte przez Fundację działania na rzecz pozyskania sponsorów, wsparcia finansowego  
i róŜnorodnej pomocy istotnej z punktu widzenia celów statutowych fundacji przyniosły 
efekty w postaci nawiązania kontaktów z potencjalnymi sponsorami oraz darczyńcami 
indywidualnymi.  

Nawiązaliśmy kontakt z częstochowską firmą „Kromiss-Bis”, która zobowiązała się na 
przekazanie środków na rzecz organizacji przyszłorocznej imprezy dla dzieci Przegląd Kolęd 
”Mała Stajenka”. 

 
2.1. PRACA ORGANÓW FUNDACJI  

 
W roku 2008 odbyło się: 
–    3 spotkania Zarządu Fundacji,  
–    1 posiedzenie Rady Fundacji przy udziale Zarządu. 
 
W omawianym okresie Fundacja przygotowała i przyjęła przez swoje organy następujące 
dokumenty wewnętrzne: 
–    Politykę Rachunkowości 
 
Przedstawiciele Fundacji brali udział w bezpłatnych szkoleniach w zakresie 
przygotowywania projektów i sporządzania wniosków o dotacje z róŜnych źródeł: 
- szkolenie z „Zarządzania Projektem Kulturalnym” zorganizowane przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie; 
 
Fundacja przygotowała i skierowała 7 wniosków o pozyskanie środków na ich realizację: 
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 –  do Fundacji „Fundusz Współpracy” pełniącej funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I „Demokracja i społeczeństwo 
obywatelskie”: 

a) Projekt ‘Na Start’  
 
–    do Senatu do Biura Polonijnego na: 
      a)  Letnie Kolonie dla Dzieci z Białorusi 
 
–    do Ministerstwa Kultury na: 
       a) Konkurs Kolęd STAJENKA 
       b) I Częstochowskie Warsztaty Gospel  
 
–    do Urzędu Miasta Częstochowy: 
       a) Konkurs Kolęd STAJENKA 
       b) I Częstochowskie Warsztaty Gospel  
       c) Koncert – Wspomnienie o Janie Pawle II w 4 rocznicę Jego śmierci 
 

W okresie objętym sprawozdaniem Fundacja uruchomiła własną stronę internetową 
www.naprogu.org.pl, podjęła prace związane z zaprojektowaniem LOGA Fundacji w ramach 
własnych zasobów, a takŜe uruchomiła rachunek bankowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej 
Radomsko oddział Częstochowa na bardzo korzystnych warunkach. 

 
3. DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 

 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
4. UCHWAŁY  
 

Uchwała Fundatora nr 1/08 w sprawie powołania Rady Fundacji z dn. 27 czerwca 2008 
roku 
 
Uchwała Fundatora nr 2/08 w sprawie powołania Zarządu Fundacji z dn. 27 czerwca 
2008 roku  
  
Uchwała Zarządu nr 2a/08 w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości z dn. 30 czerwca 
2008 roku 
 
Uchwała Rady i Zarządu nr 3/08 w sprawie odwołania ks. Andrzeja Przybylskiego  
z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dn. 20 listopada 2008 roku 
 
Uchwała Rady i Zarządu nr 4/08 w sprawie powołanie ks. Marka Batora na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dn. 20 listopada 2008 roku 
 
Uchwała Rady i Zarządu nr 5/08 w sprawie powołanie nowego członka Zarządu Fundacji 
Akademickiej „Na Progu” z dn. 20 listopada 2008 roku 
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Uchwała Fundatora nr 6/08 w sprawie wniesienia zmiany Art. 8 pkt. 9 statutu Fundacji 
Akademickiej „Na Progu” z dn. 20 listopada 2008 roku 
 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 
 

• Spadek          0 zł 
• Zapis           0 zł 
• Darowizny pienięŜne od osób fizycznych i prawnych         2150 zł 
• Dotacje                        0 zł 
• Przychody z działalności statutowej, w tym z akcji charytatywnych    0 zł 

      
• Wynik finansowy z działalności gospodarczej              nie dotyczy 
• Dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki)                   0,14   zł 

 
 

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 
 

• Realizację celów statutowych fundacji                            0  zł 
• Wydatki administracyjne                                            1291,44  zł 

(opłaty lokalowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, usługi 
rachunkowe, opłaty bankowe, ubezpieczenia, podróŜe słuŜbowe, materiały 
biurowe, wyposaŜenie itp.) 

• Działalność gospodarczą               n.dot. 
• Inne wydatki                                           0 zł   
 

 
7. DANE O: 

 
a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji         0 
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację                         0 zł 
c) Wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie                         0 zł  
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń       340,00 zł 
e) Udzielonych przez fundację poŜyczkach pienięŜnych    0 zł 
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (SGB Radomsko O/Częstochowa)

                                                                                                                       0 zł 
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego       0 zł 
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie       
   0  zł 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyŜej  
5.000,- zł                    0  zł 

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 
 
Aktywa:          1858,70 zł 
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Zobowiązania:        0 zł 
       

8. DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJ Ę  
Z  ODPŁATNYCH ŚWIADCZE Ń REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW 
STATUTOWYCH, Z UWZGL ĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZE Ń. 

 
 
Przychody z działalności statutowej:                                      2150,00 zł 

 
Koszty działalności statutowej:                0  zł 
 
 

9. DANE O DZIAŁALNO ŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 
PAŃSTWOWE I SAMORZ ĄDOWE (usługi państwowe, zadania zlecone  
i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

 
Fundacja nie przeprowadziła Ŝadnych zleconych zadań. 

 
 

10. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUD śETEM Z TYTUŁU 
CIĄśĄCYCH ZOBOWI ĄZAŃ PODATKOWYCH. 

 
Fundacja nie ma takich zobowiązań. 


