
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK 2019 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 

siedziba i adres fundacji ul. Żołnierzy Września 73/6 41-500 Chorzów 

aktualny adres do 

korespondencji 

ul. Żołnierzy Września 73/6 41-500 Chorzów 

adres poczty elektronicznej  biuro@agereaude.pl 

Regon 243685254 

data wpisu w KRS 24.09.2014 

numer KRS 0000524653 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja 

(według aktualnego wpisu w KRS) 

 Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Prezes) 

 Beata Duda (Wiceprezes) 

 Małgorzata Grzonka (Członek Zarządu) 

 Marta Margiel (Członek Zarządu) 

 Renata Polończyk-Bociąga (Członek Zarządu) 

 Tomasz Sobisz(Członek Zarządu) 

 
Określenie celów statutowych fundacji(ze statutu). 

Cele statutowe Fundacji: 

a działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

upowszechnianie i kształtowanie postaw prospołecznych; 

b działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, 

przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania 

publicznego oraz działalności strażniczej jako formy kształcenia obywatelskiego; 

c działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i 

mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej 

aktywności i odpowiedzialności; 

d działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy ideologiczne w tym 

równościowe, kulturalne i naukowe; 

e promowania, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad 

wolnorynkowych oraz propagowania idei samorządności; 
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f działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 

społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, 

dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych 

gospodarczo, społecznie, kulturowo); 

g działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem ludzi młodych, samorządnych wspólnot lokalnych, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego; 

h aktywność na rzecz przeciwdziałania wkluczeniom spowodowanym 

dysfunkcjami w zakresie poprawnej i skutecznej komunikacji zwłaszcza ze 

względu na zaburzenia mowy o różnorodnym pochodzeniu; 

i budowanie i promocja postaw zrozumienia kwestii dotyczących zaburzeń mowy 

oraz akceptacji społecznej dla osób dotkniętych dysfunkcjami w zakresie 

kompetencji komunikacyjnych; 

j wyrównywanie, z pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i 

edukacyjnych, w tym edukacji zdalnej, szans w dostępie do zasobów informacji i 

edukacji; 

k prowadzenie i promowanie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego 

rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa w tym ułatwienie nauczania 

za pomocą nowoczesnych technologii i zdalnej edukacji przez internet; 

l działania na rzecz na rzecz edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr 

kultury i tradycji; 

m działalność proekologiczna oraz promocja i ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego; 

n działania na rzecz promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia; 

o udzielanie wsparcia materialnego inicjatywom zgodnym z celami fundacji. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

 

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude w 2019 roku w ramach 

nieodpłatnej działalności statutowej zrealizowała:  



 

a) Onomasta nie z miasta – wędrówki językowe jako zwierciadło historii 

termin realizacji: 06.05.2019 – 20.12.2019, źródło dofinansowania: Narodowe 

Centrum Kultury 

Projekt edukacyjny mający na celu wzmocnienie uczestnictwa w kulturze grup o 

utrudnionym dostępie do usług kulturalnych. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na 

bariery przestrzenne, ekonomiczne i społeczno-mentalne. Realizacja na terenach 

wiejskich w województwie mazowieckim. 

 

b) Wyłowić historię – warsztaty teatru cieni 

termin realizacji: 06.05.2019 – 01.12.2019, źródło dofinansowania: Muzeum Historii 

Polski w ramach programu Patriotyzm jutra 

 

Projekt edukacyjny ułatwiający dostęp do kultury dzieciom, młodzieży szkolnej, osobom 

niepełnosprawnym z powiatu ostrołęckiego. Ideą projektu jest pielęgnowanie tożsamości 

narodowej, lokalnej, kulturalnej, a także upamiętnienie dziedzictwa historycznego w 

oryginalnej formie teatralnej poruszającej wątki historyczne związane z miejscem 

zamieszkania uczestników projektu. 

 

c) Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki 

miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym 

termin realizacji: maj 2019 – grudzień 2020, źródło finansowania: Program 

Erasmus+ 

Projekt, którego celem jest zwiększenie udziału młodzieży zamieszkującej miasta i gminy 

Metropolii w realnych procesach decyzyjnych dotyczących ich lokalnego środowiska. 

Projekt składa się z 3 elementów: spotkań monitorujących działalność młodzieżowych 

inicjatyw partycypacyjnych (MIP), czyli oddolnych projektów i działań inicjowanych 

przez młodzież, spotkań konsultacyjnych, a także otwartej debaty.  

 

d) Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude 

termin realizacji: 1.09.2019 do 31.08.2021 (24 miesiące), źródło dofinansowania: 

środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Głównym celem projektu było podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród 

przedstawicieli młodych ludzi z województwa śląskiego, którzy wkraczają na rynek 

pracy. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla 

uczestników projektu (warsztaty, szkolenia, zespoły kreatywne).  

 

e) Wzrastać (po)przez mówienie – Growth Through Speaking! 

termin realizacji: 18.09.2019 

Projekt polegał na zorganizowaniu otwartego seminarium logopedycznego. Głównym 

celem projektu było szerzenie wiedzy nt. jąkaniu i uświadamianie społeczności w zakresie 

zaburzeń płynności mowy. 

 

f) Between interaction and innovation – creating communication space in the 

digital world 

termin realizacji: październik 2019 – grudzień 2021 r.; źródło finansowania: 

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, akcja 2 

Projekt becom realizowany jest przez pięć instytucji: cztery  uczelnie wyższe (z Polski – 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Litwy – Kazimiero  Simonoviciaus Universitetas, 



 

Malty – Universita ta Malta oraz  Cypru – European University Cyprus) oraz jedną 

organizację pozarządową – Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude). 

W projekcie testowane i wdrażane są innowacyjne praktyki w obszarze dydaktyki 

szkolnictwa wyższego. Grupami docelowymi projektu są nauczyciele akademiccy 

oraz studenci nauk humanistycznych i ścisłych zaangażowanych instytucji partnerskich. 

Obie grupy wskazują na potrzebę unowocześnienia metod nauczania i poprawy zarówno 

kompetencji cyfrowych, jak również  komunikacyjnych. Cel główny: wzmocnienie 

współpracy między 5 instytucjami partnerskimi w dziedzinie kształcenia kompetencji 

komunikacyjnych  oraz zwiększanie umiędzynarodowienia zaangażowanych podmiotów 

poprzez opracowanie i rozpowszechnianie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wymianę 

dobrych praktyk. 

W ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacja zrealizowała:  

Warsztaty, szkolenia. 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

 
W 2019 Fundacja na realizację działań osiągnęła przychody w ramach działalności statutowej odpłatnej w 

wysokości 743,95 zł, a w ramach działalności statutowej nieodpłatnej w wysokości 326 563,54 zł. 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA/NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

 

nie dotyczy 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 

zarząd nie podejmował uchwał). 

 

W roku 2019 Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:  

• Uchwała nr 1/2019 Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere 

Aude z dnia 14 czerwca 2019 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 

rok 2018 (1.01.-31.12.2018) 

• Uchwała nr 2/2019 Uchwała nr 2/2019 Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu 

Społecznego Agere Aude z dnia 14 czerwca 2019 o zatwierdzeniu 

sprawozdania merytorycznego za rok 2018 (1.01.-31.12.2018) 

• Uchwała nr 3/2019 Zarządu Fundacji z dnia 1 października 2019 o powołaniu 

nowego Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 

• Uchwała nr 4/2019 Zarządu Fundacji z dnia 22 listopada 2019 o powołaniu 

nowego Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 

• Uchwała nr 5/2019 Zarządu Fundacji z dnia 22 listopada 2019 o powołaniu 

Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere 

Aude 

Uchwały stanowią załączniki do sprawdzania. 



 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 326 563,54 zł, w tym: 

- Darowizny: 8 620,00 zł  

- Dotacje: 317 943,54 zł 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 743,95 zł 

Przychody finansowe: 0,83 zł  

Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń 

(należy podać osobno przychody i koszty). 

 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 743,95 zł 

Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego: 743,95 zł w tym: 

- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 743,95 zł 

 
Przychody ogółem: 327 308,32 zł 

 

w tym przychody uzyskane w gotówce: 
0,00 zł 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
nie dotyczy 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
nie dotyczy 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 113 294,29 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 3 337,36 zł 

c) działalność gospodarczą nie dotyczy 

d) pozostałe koszty 1 507,28 zł 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 
a) realizację celów statutowych 1 296,57 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 163,73 zł 

c) działalność gospodarczą 0,00 zł 

d) pozostałe koszty 0,00 zł 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 



 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 

19 osób realizowało zadania 

wskazane przez Fundację w 

ramach umów 

cywilnoprawnych (umowach 

zlecenie, umowa i dzieło) 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
nie dotyczy 

łączna kwota wynagrodzeń (netto) wypłacanych przez fundację: 

w tym: 

86 125,96 zł 

wynagrodzenia 86 125,96 zł 

nagrody 0,00 
premie 0,00 
inne świadczenia 0,00 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
nie dotyczy 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 
wynagrodzenia 0,00 
nagrody 0,00 
premie 0,00 
inne świadczenia 0,00 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 
wynagrodzenia nie dotyczy 
nagrody nie dotyczy 
premie nie dotyczy 
inne świadczenia nie dotyczy 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

Wynagrodzenia z umów zlecenia: 48 707,61 zł 

 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

 

nie dotyczy 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

 
ING Bank Śląski:  

32105012431000009030440102: 20,01 zł, 

54105012431000009030440094: 48 011,94 zł 

 



 

BNP Paribas: 

75175000120000000038190369: 96 040,58 zł 

81175000120000000038190261: 18,04 zł 

94 1750 0012 0000 0000 3819 0415: 4 943,96 zł 

13 1750 0012 0000 0000 4159 9968: 17 719,00 eur 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

1 567,55 zł 

 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 

brak 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

 

brak 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

 

brak 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

 

aktywa: 230 152,73 zł, zobowiązania: 13 311,04 zł 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

 

brak 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Wszystkie deklaracje podatkowe składane są o czasie, a zobowiązania finansowe 

(podatki, ZUS) regulowane bez zbędnej zwłoki. 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215). 

X 
 

NIE 
 

  

TAK 
 

 



 

11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

 

Nie dotyczy 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

Brak 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 

 

 

Telefon:  

 

 
 
 


