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Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia”
za rok 2012
sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

1) Dane rejestracyjne Fundacji
1.1. Nazwa fundacji – Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia”.
1.2. Siedziba i adres – Toruń; ul. Bydgoska 88 m. 9; 87-100 Toruń.
1.3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 3 września 2012 r.
1.4. Numer KRS – 0000431803.
1.5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 341323058.
1.6. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 9562301036.
1.7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu
w rejestrze sądowym):
1.7.1. Tomasz KOCUR – Prezes Zarządu
1.7.2. Mariusz KAŁUŻNY – Wiceprezes Zarządu
1.8 Określenie celów statutowych
1.8.1 Wspieranie indywidualnego, rodzinnego i społecznego rozwoju osób
i instytucji;
1.8.2 Poprawa efektywności działania i jakości życia w wymiarze osobistym,
rodzinnym i społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych;
1.8.3 Podnoszenie jakości systemów kształcenia, doskonalenie programów
nauczania i uzupełnienie ich o elementy innowacyjne;
1.8.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu;
1.8.5 Promowanie idei edukacji przez całe życie;
1.8.6 Wyrównywanie szans w dostępie do zasobów informacji i edukacji;
1.8.7 Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
1.8.8 Kształtowanie w świadomości społecznej wagi podejmowania działań w
zakresie ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
1.8.9 Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz osób
pracujących zawodowo lub społecznie na rzecz edukacji i wychowania;
1.8.10 Udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i organizacyjnej placówkom
oświatowym i wychowawczym wymagającym wsparcia;
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1.8.11 Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie potrzeb edukacyjnych osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia” w 2012 roku przeprowadziła:
1. Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne
pn. „Możliwości i kierunki rozwoju nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w
województwie kujawsko-pomorskim”.
Pomysłodawcą i organizatorem projektu był ówczesny Wiceprezes Zarządu (obecny Prezes
Zarządu Fundacji) Tomasz Kocur. Na ten cel pozyskał wszelkie środki finansowe w ramach
honorowego patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz
patronat medialny Gazety Pomorskiej.
(Artykuł - http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121126/TORUN01/121129414).
Od wielu lat polska oświata poddawana jest reformom, które mają na celu uzdrowić system
i podnieść efektywność nauczania. Spora część reformatorskich rozwiązań nie odniosła
zamierzonych skutków. Praktycznie nieustannie mówimy o niskim poziomie umiejętności naszych
uczniów, o trudnościach w różnych sytuacjach edukacyjnych, o słabych wynikach kształcenia w
zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz o małym zainteresowaniu młodzieży
studiowaniem przedmiotów ścisłych. Jednym z priorytetów w rozwoju każdego europejskiego
społeczeństwa jest edukacja. Struktury europejskie, uruchamiając kolejne strategie rozwoju,
wydają tylko zalecenia państwom członkowskim. Starając się sprostać wyzwaniu jakie stawia nam
XXI wiek i niesamowicie szybkie tempo rozwoju technologicznego podejmujemy próbę analizy
problemów w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Polsce oraz staramy się
nakreślić kierunki rozwoju nauczania tych przedmiotów.
W województwie kujawsko-pomorskim podjęto taką próbę na Kujawsko-Pomorskim Forum
Edukacyjnym pt. „Możliwości i kierunki rozwoju nauczania przedmiotów matematycznoprzyrodniczych”. Konferencja odbyła się w Toruniu 26 listopada 2012 r. w Hotelu Bulwar
w otoczeniu przepięknej toruńskiej starówki. Organizatorem spotkania była Fundacja Edukacji
Społecznej „Kuźnia”, a patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Dzięki wysoce kompetentnym i znanym w środowisku
prelegentom konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zyskała wysokie noty w ocenie
odbiorców.
Oto tematyka referatów wygłoszonych podczas forum:
1. W poszukiwaniu nowych motywacji – jak fizycy pomagają w projektowaniu leków i nowych
metod diagnostycznych – prof. dr hab. Wiesław Nowak, UMK
2. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy placówką edukacji nieformalnej – dr Monika Wiśniewska,
dyrektor CN Młyn Wiedzy
3. Kierunki i strategie w europejskiej edukacji – dr Józefina Turło, UMK
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4. Badania PISA i sukces edukacyjny Finlandii – dr Katarzyna Przegiętka, specjalista CN Młyn
Wiedzy
5. Analiza egzaminów kończących kolejne etapy edukacyjne – mgr Ewa Ludwikowska, ekspert
KPCEN Bydgoszcz
6. Psychologiczne aspekty procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matematycznych i przyrodniczych – dr Lidia Wiśniewska, UMK
7. Przyczyny problemów w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – mgr Tomasz
Kocur, Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia”
8. Metoda projektu w praktyce szkolnej – mgr Barbara Gicewicz-Szczerban, konsultant Fundacji
Edukacji Społecznej „Kuźnia”
Głównym celem projektu była analiza przyczyn problemów nauczania przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych w regionie oraz zaproponowanie działań naprawczych. Docelowo
projekt miał pomóc w odnalezieniu nowych motywacji nauczania przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, przekonać nauczycieli do wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach, do
zmiany organizacji pracy z indywidualnej na zbiorową. Chcielibyśmy przenieść niektóre
sprawdzone rozwiązania państw Unii Europejskiej do krajowego systemu edukacji. Działanie
skierowane było do aktywnych nauczycieli kreujących rzeczywistość w ramach swojej profesji,
metodyków, dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących.
Sprawozdanie dostępne jest na stronie Fundacji – www.fundacjakuznia.pl

prof. dr hab. Wiesław Nowak, UMK, dr Józefina Turło, UMK

Sala konferencyjna i Tomasz Kocur, wiceprezes Fundacji
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Warsztaty uczniów jednej z toruńskich szkół gimnazjalnych oraz prelegencji i eksperci KPCEN
w Toruniu i Bydgoszczy
2. Partnerstwo z Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki i pomoc przy
olimpiadzie „Wielcy Polacy” – październik 2012
Stworzenie strony internetowej Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz
pomoc techniczna w realizacji Wojewódzkiego Konkursu z serii Olimpiada „Wielcy Polacy” –
Mikołaj Kopernik.
3. Współudział w szkolnych warsztatach i wykładach Szkolnej Akademii Nauki w Gimnazjum
nr 29 im. Włodzimierza Puchalskiego w Toruniu
W każdej szkole są uczniowie chętni do pogłębiania swoich zainteresowań oraz posiadający
zdolności w różnych dziedzinach. Każdy z nich ma inne potrzeby rozwojowe, pasje,
zainteresowania, warunki domowe i możliwości do ich realizacji.
Powołana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli i rodziców Gimnazjum nr 29 im.
Włodzimierza Puchalskiego w Toruniu Szkolna Akademia Nauki, to zaproszenie dla uczniów do
udziału w różnorodnych formach działań pozalekcyjnych, które mają na celu:








poznawanie najnowszych osiągnięć w różnych dziedzinach nauki
kształtowanie umiejętności prowadzenia ciekawych eksperymentów naukowych, rozumienia ich
celowości i zastosowaniu w życiu codziennym
rozwijanie i wspieranie twórczego i innowacyjnego myślenia
odkrywanie własnego potencjału i zdolności dzięki temu budowanie wewnętrznego przekonania
„dam radę w każdej sytuacji”.
posługiwanie się narzędziami za zakresu map myśli, technik pamięciowych
i szybkiego czytania
promowanie rozwoju inteligencji emocjonalnej
uczenie współpracy, wrażliwości na potrzeby innych oraz działania dla dobra wspólnego.
Pomysłodawcy chcą wykorzystać potencjał intelektualny nauczycieli, współpracę z instytucjami
i ośrodkami na płaszczyźnie dydaktyczno – wychowawczej, uczestnictwo w życiu kulturalnym
4/7

Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia”, 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9
KRS 0000431803, REGON 341323058, NIP 9562301036, tel. +48 698 41 91 58
e-mail: biuro@fundacjakuznia.pl, http://www.fundacjakuznia.pl
___________________________________________________________________________________________________________

regionu i dalej, organizować wykłady popularno – naukowe, warsztaty doświadczalne z zakresu
nauk przyrodniczych, promować uczniów i ich prace w formie wystaw, występów i wernisaży.
Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia” włączyła się w działania Szkolnej Akademii Nauki
przez wygłoszenie wykładu dla rodziców uczniów Gimnazjum nr 29 w Toruniu na temat „Przyczyny
problemów w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” oraz „Możliwości i kierunku
rozwoju tych przedmiotów we współpracy z rodzicami”. Wykłady wygłosił Tomasz Kocur ówczesny
Wiceprezes Zarządu. Pan Tomasz Kocur przygotował i prowadził, również warsztaty z zakresu
matematyki pt. „Z liczbą Pi dookoła Świata”.

Zdjęcia z warsztatów 29 listopada 2012 roku w Gimnazjum nr 29 w Toruniu
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W roku 2012 Zarząd Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia” nie podejmował Uchwał.
Poniżej przedstawiono tabelaryczne przedstawienie Zarządzeń Prezesa Zarządu w 2012 r.
Nr
Data
Tytuł Zarządzenia
Liczba załączników
Zarządzenie
1/2012 03.09.2012
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Zarządu
0
Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia”
2/2012 03.09.2012
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy
wolontariuszy Fundacji Edukacji Społecznej
0
„Kuźnia”
3/2012 03.09.2012
w sprawie Instrukcji kasowej Fundacji Edukacji
0
Społecznej „Kuźnia”
4/2012 03.09.2012
w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej Fundacji
0
Edukacji Społecznej „Kuźnia”
5/2012 03.09.2012
w sprawie ogłoszenia zasad (politykę)
rachunkowości Fundacji Edukacji Społecznej
0
„Kuźnia”
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5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
 fundusz założycielski – 2000,00 zł
 spadki – 0,00 zł
 zapisy – 0,00 zł
 darowizny – 0,00 zł
 środki PFRON – 0,00 zł
 środki Gminy Miasta Torunia – 0,00 zł
 odsetki od środków własnych – 0,00 zł
 inne wpływy – 0,00 zł
 środki pochodzące ze źródeł publicznych – 0,00 zł
 odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – 0,00 zł
6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 0,00 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 190,40 zł
c) koszty finansowe – 0,00 zł
d) pozostałe koszty – 0,00 zł
7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 osób,
Zarząd Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia” w roku 2012 nie zatrudniał żadnych osób.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0,00 zł,
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – 0,00 zł
Zarząd Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia” działa całkowicie na zasadzie wolontariatu.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 0,00 zł
e) 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:
W 2012 r. nie udzielono pożyczek.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Bank Millennium:
- fundusz na realizację celów statutowych – 20,00 zł
Resztę funduszu założycielskiego pozostała w Kasie Fundacji.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0,00 zł
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h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie – 0,00 zł
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – 0,00 zł
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
- fundusz na realizację celów statutowych – 1809,60,00 zł
- fundusz na działalność gospodarczą – 0,00 zł
8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.
9) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Za 2012 rok nie ciążą zobowiązania podatkowe, ani inne zobowiązania publiczno-prawne na
Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia”
W ramach przysługującego prawa Fundacja złożyła deklarację CIT-8 za 2012 i 2013 rok
jednocześnie w dniu 29.03.2014 r. (Fundacja została założona w drugiej połowie roku 2012, zatem
skorzystała z prawa do rozliczenia finansowego za rok 2012 i 2013 jednocześnie)
10) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli
była - to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.
Podpisy Zarządu Fundacji
/Tomasz Kocur/
/Mariusz Kałużny/
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