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CELE STATUTOWE 

 

Celem Fundacji jest działalność oświatowa. W szczególności działalność Fundacji polega na 

wszechstronnym rozwoju młodzieży w zakresie kultury, sztuki, zdrowia i sportu, nauki, 

turystyki, polityki i samoświadomości. Fundacja stawia za cel nadrzędny harmonijny rozwój 

człowieka na wielu płaszczyznach życia. Priorytetem Fundacji jest poszerzanie horyzontów 

myślowych, zdobywanie wiedzy o samym sobie oraz doskonalenie umiejętności, przydatnych 

współcześnie na rynku pracy. 
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INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI 

 

Program poradnictwa prawnego 
 

Fundacja prowadzi program bezpłatnego poradnictwa prawnego dla niezamożnych 

mieszkańców. Każdy obywatel może uzyskać poradę z każdej dziedziny prawa. W 2010 roku 

funkcjonowały dwa punkty pomocy w Krakowie:  

• Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych na Osiedlu Centrum C 10: 

o Poradnia prawna funkcjonuje dzięki porozumieniu z MOWIS od 15 sierpnia 

2009 roku.  

o Wolontariusze mogą udzielać porad w lokalach Urzędu Miasta. W ciągu 

dwunastu miesięcy udzielono 685 porad dla 429 osób. 

• Dom Kultury Podgórze przy ulicy Krasickiego 18/20.  

o Poradnia funkcjonuje od początku listopada 2009 roku. Porady są prowadzone 

na mocy porozumienia z Dyrekcją Domu Kultury Podgórze. W ciągu całego 

2010 roku dzielono 120 porad prawnych.  

• Podjęto także próbę powołania poradni prawnej w Stowarzyszeniu Architektów 

Polskich oraz NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Niestety poradnie nie rozpoczęły 

działalności.  

• Od grudnia 2010 roku trwają prace nad uruchomieniem poradni prawnej w YMCA 

Kraków przy ulicy Krowoderskiej 8. Planowany początek rozpoczęcia działalności: 

marzec 2011. 

• W 2010 roku podjęto rozmowy w sprawie utworzenia dwóch nowych poradni 

prawnych: we Wrocławiu oraz w Rzeszowie. W obu tych miastach przeprowadzono 

rozmowy rekrutacyjne z potencjalnymi wolontariuszami. Ponadto prowadzono 

rozmowy z Urzędem Miasta Wrocławia w sprawie uzyskania lokum, potrzebnego 

przy udzielaniu porad prawnych. 

• W jednej poradni pracuje od 4 do 6 wolontariuszy. W roku 2010 poradnictwem 

zajmowało się 25 osób. 

 

Poradnie służą udzielaniu porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Krakowa. Dyżury 

w poradniach pełnią młodzi prawnicy – absolwenci oraz doktoranci prawa. Porady udzielane są 

w dni powszednie w godzinach popołudniowych, aby z naszych usług mógł skorzystać każdy, 

także osoby pracujące. Ponadto, istnieje możliwość telefonicznego uzyskania porady. Poradnie 

udzielają porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, 

gospodarczego oraz w zakresie procedur prawnych.  

W ciągu roku kilka osób pełniło funkcję koordynatora programu poradnictwa prawnego. 

Kolejno były to: Katarzyna Frankiewicz, Krystian Mika oraz Wojciech Dziuban. 

Przeprowadzono kampanię reklamową, zaadresowaną do potencjalnych klientów. Wnioskowano 

także o dofinansowanie do Urzędu Miasta Krakowa, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej. Uzyskano także darowizny od zadowolonych Beneficjentów. 

PROGRAM PORADNICTWA PRAWNEGO BĘDZIE KONTYNUOWANY W 2011 

ROKU. 

 

 

 



Warsztaty Graficzne – Program „Ja i Moja Droga” 

 
 

Celem projektu było zapoznanie dzieci z zagadnieniem grafiki oraz możliwościami, 

jakie stwarza jej znajomość. Dzieci uczestniczące w projekcie mogły poznać różne aspekty 

grafiki. Zaangażowane były w tworzenie piękna przez poznanie siebie. Dzieci rozwijały swoją 

wyobraźnię oraz poznawały otaczający je świat od strony artystycznej. Warsztaty nauczyły 

możliwości korzystania z grafiki w życiu codziennym. Program stworzył dzieciom możliwości 

rozwoju osobistego. Warsztaty były przeznaczone dla dzieci w wieku 13-16 lat, pochodzących z 

ubogich i bezrobotnych rodzin. Zajęcia dały możliwość odkrywania rzeczywistości z 

atrakcyjniejszej strony. Wielu z uczestników zajęć, dzięki pozyskanym umiejętnościom i 

rozbudzonym twórczym ambicjom, będzie mogło rozwijać swoje pasje i kreatywność w 

przyszłości. Skoncentrowano się na tematyce nurtującej większość osób w tym wieku. Warsztaty 

były podzielone na dwa bloki tematyczne:  

 Ja i mój świat  

 Moje relacje ze światem zewnętrznym. 

W pracy nad zagadnieniami, wykorzystano techniki malarskie i graficzne. Warsztaty 

prowadziła i koordynowała pani Justyna Janczuńska, grafik, dekorator wnętrz, związana z 

Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt był nadzorowany przez kadrę ASP w Krakowie. 

Partnerem Fundacji w realizacji  tego projektu było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie. 

Program prowadzony był w okresie wakacyjnym: od kwietnia do listopada. W zajęciach wzięło 

udział 25 dzieci. Udział w projekcie był dla uczestników całkowicie bezpłatny. Środki finansowe 

na realizację projektu pochodziły z Fundacji BZ WBK. 

 

Program korepetycji 

W styczniu 2010 roku rozpoczęto przygotowania do wdrożenia programu korepetycji 

dla dzieci i młodzieży, obejmujących przedmioty szkolne. Z powodów organizacyjnych oraz po 

rozpoznaniu rynku, w kwietniu 2010 roku, zadecydowano o zmianie profilu działania. 

Postanowiono udzielać lekcji oraz konwersacji wyłącznie językowych. Od października 2010 

roku, rozpoczęto rekrutację nauczycieli i uczniów. Od 1. października rozpoczęto udzielać 

korepetycji z języka norweskiego i angielskiego. Lekcje przeznaczone są dla osób ubogich i mają 

charakter nieodpłatny. Program będzie kontynuowany w 2011 roku pod nazwą „Krakowski 

Oxford”. Dodatkowym elementem tego projektu będą konwersacje językowe z osobami 

anglojęzycznymi. W roku 2010 przeprowadzono 45 godzin lekcji językowych dla 9 osób. 

 

Program tłumaczeń 

Pierwsze kroki związane z programem zostały podjęte na początku 2010 roku.  

Początkowo, koordynacją programu tłumaczeń zajęła się Magdalena Wyglądacz, a następnie 

Tomasz Rysz. Zaplanowano prowadzenie tłumaczeń z zakresu języka angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W drugiej połowie roku, miała miejsce intensywna 

kampania reklamowa, na internetowych stronach ogłoszeniowych. Program jest rozwojowy i 

będzie kontynuowany w 2011 roku. 

 



Pozostałe projekty 

W roku 2010 podjęto próbę zorganizowania kilku dodatkowych projektów. Niestety, z 

powodu braku środków lub niesprzyjających okoliczności, zaniechano ich realizacji: 

• W sierpniu 2010 roku, podjęto próbę realizacji projektu pt. Propagowanie Traktatu 

Lizbońskiego wśród studentów krakowskich uniwersytetów. Projekt unieważniono z 

powodu braku środków. 

• W styczniu 2010 roku, podjęto próbę zorganizowania projektu pt. Kurs 

programowania komputerów, warsztaty programistyczne z elementami 

programowania aplikacji bazodanowych w środowisku MS Windows dla młodzieży z 

gminy Niezwojowice. Projekt odwołano z powodu zmian kadrowych. Planuje się jego 

ponowne wdrożenie na przełomie 2011 i 2012 roku. 

• We wrześniu 2010 roku, podjęto próbę przygotowania międzynarodowego projektu pt. 

Nawiązanie współpracy polsko- czesko- kosowskiej początkiem wspólnego tworzenia 

sieci organizacji pozarządowych w Europie. Projekt będzie kontynuowany w 2011 

roku. 

• Po raz kolejny podjęto próbę realizacji projektu pt. Strach i miłość. Miasto. Z 

powodów proceduralno- organizacyjnych zostanie podjęta kolejna próba jego realizacji 

w 2011 roku. 

• Poczynione zostały przygotowania do realizacji projektu krajoznawczego. Wycieczki 

krajoznawcze i warsztaty będą prowadzone w wakacje 2011 roku. 

• Fundacja stale rozwijała współpracę zagraniczną z organizacjami w Kosowie, Serbii, 

Norwegii, Ukrainie i Czechach. Planuje się kontynuację i pogłębianie tejże 

współpracy. 

 

WSPÓŁPRACA 

W 2010 roku, Fundacja prowadziła współpracę oraz tworzyła partnerstwa z różnymi 

instytucjami i organizacjami, m.in. 

• Kontynuowano partnerstwo z Urzędem Miasta Krakowa. 

• Kontynuowano partnerstwo z Domem Kultury Podgórze w Krakowie. 

• Kontynuowano partnerstwo z Fundacją BIS w Krakowie. 

• Nawiązano partnerstwo z YMCA Kraków. 

• Nawiązano partnerstwo ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w Krakowie. 

• Nawiązano partnerstwo z NSZZ Solidarność Kraków. 

• Podjęto współpracę ze studenckim radiem RADIOFONIA.FM. 

 

W 2010 roku Fundacja była nadal członkiem: 

• Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

• Sieci Częstochowskich Organizacji Pozarządowych. 

• Porozumienia Krakowskich Organizacji Obywatelskich. 



ZMIANY PRAWNE W FUNDACJI W 2010 ROKU 
 

A. Zmiany w Radzie Fundacji: 

1. Z członkowstwa w Radzie Fundacji zrezygnowała Gabriela Brodacka. 

2. Z funkcji sekretarza Rady zrezygnował Dawid Chrzanowski. 

3. Nowym przewodniczącym Rady Fundacji został Dawid Chrzanowski.  

4. Nowym sekretarzem Rady został Krzysztof Stachura. 

5. Rada Fundacji podjęła decyzję o zwolnieniu z członkowstwa w Radzie Fundacji pani 

Anny Nowak. 

6. Pan Dawid Chrzanowski w dniu 13. Grudnia 2010 roku, zrezygnował z funkcji 

Przewodniczącego Rady. 

 

B. Zmiany w statucie: 

• w § 2, ust. 2 wykreślono fragment: a w szczególności miasta Częstochowa i Kraków. 

Dodano natomiast fragment: Fundacja może prowadzić swoją działalność także w innych 

krajach. 

• w § 2, ust.5 dodano fragment... wobec innej fundacji lub stowarzyszenia. 

• w §3 dotychczasowy tekst: Fundacja stawia za cel nadrzędny harmonijny rozwój 

człowieka na wielu płaszczyznach życia. Wiedza o samym sobie i poszerzanie horyzontów 

i umiejętności przydatnych współcześnie na rynku pracy są priorytetem Fundacji 

zastąpiono następującym fragmentem: Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego 

rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, 

kulturalnej, naukowej i oświatowej, kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa.  

• w §3 dodano ustępy :  ust. 7:  prowadzi punkty konsultacyjne w zakresie pomocy 

społecznej, edukacji i nauki, w tym poradnie prawne i obywatelskie; ust. 8  : prowadzi 

działania  służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym 

wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze 

środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo; 

ust. 9 prowadzi ożywiona współpracę międzynarodową z innymi organizacjami, 

instytucjami i ośrodkami. 

• w §10, ust.1 wykreślono:  W skład Rady Fundacji wchodzą, co najmniej trzy osoby. 

• w §10, ust. 7 wykreślono w całości. 

• w §10, ust. 8 zmieniono większość na 2/3. 

• w § 11, ust. 7 zmieniono: prawo do żądania od Zarządu przedstawienia  rocznych 

sprawozdań.  

• w § 11, ust. 8 zmieniono: odwoływanie Zarządu w przypadku nie przedstawienia na 

żądanie Rady rocznego sprawozdania. 

• w § 11, ust. 9 wykreślono następujący fragment:  oraz Sekretarza, który pomaga 

Przewodniczącemu. 

• § 12, ust. 6 wykreślono. 

• §13, ust. 2 wykreślono. 

• w § 14, ust. 1 zmieniono na: Organami Zarządu są: Prezes Zarządu  oraz  Wiceprezesi 

Zarządu. 

• § 14, ust. 2  wykreślono. 

• w § 15, ust. 1,ustalono treść: 



Prezes Zarządu Fundacji „Cognosco” sprawuję ogólny nadzór nad wszystkimi pracami 

Zarządu Fundacji i jednostek podległych, reprezentuję Fundację na zewnątrz oraz określa 

główne nurty rozwoju organizacji. Swoje działania wykonuje w szczególności poprzez: 

1. Prowadzenie polityki Zarządu Fundacji. 

2. Określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Wiceprezesów Zarządu. 

3. Nadzór nad finansami.  

4. Reprezentowanie Fundacji w stosunkach zewnętrznych, w tym międzynarodowych. 

5. Kreowanie ramowych zasad pracy i kierunków rozwoju organizacji. 

6. Zajmowanie się sprawami strategicznymi Fundacji. 

7. Kreowanie zespołu organizacji. 

 w §15, ust.2, ustalono następującą treść:  

Prezes Zarządu ma prawo zawiesić każdego Wiceprezesa Zarządu w jego kompetencjach 

na okres do 3 miesięcy. Zawieszenie może nastąpić w przypadku działania na szkodę 

Fundacji, niewłaściwe wykonywanie obowiązków lub wyrażenia takiej woli przez 

Wiceprezesa. 

 w §15, ust.3, ustalono następującą treść:  

Prezes Zarządu może zawiesić Wiceprezesów najwyżej dwa razy w roku. 

 w §15, ust. 4, ustalono następującą treść: Prezes Zarządu wydaje zarządzenia, odnoszące 

się do działalności Fundacji. 

 w § 16 ustalono jako ust. 1, następującą treść:  Kompetencje Wiceprezesów określa Prezes 

Zarządu.  

 w § 16 ust. 2, ustalono treść :  Wiceprezesi Zarządu sprawują pełną kontrolę i nadzór nad 

powierzonymi im zadaniami, ludźmi oraz mieniem. 

 w § 16 ust. 3, ustalono treść : Wiceprezesi Zarządu wydają Zarządzenia w zakresie ich 

odpowiedzialności. 

 w § 18, ust. 1, dokonano zmian na: W zakresie zwykłego zarządu, Fundację reprezentuję 

Prezes Zarządu, działający jednoosobowo lub Wiceprezesi, działający jednoosobowo, w 

zakresie kompetencji określonych zarządzeniem  Prezesa Zarządu. 

 w § 18, ust. 2 zmieniono sumę na: 25 000 Euro. 

 w § 20, ust., dodano treść: lub stowarzyszeniem. 

 

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Fundacja w roku 2010 nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 



UCHWAŁY ZARZĄDU W 2010 ROKU – WYPIS 
 

1. Przyjęcie przez Zarząd Sprawozdania Merytorycznego za rok 2009. 

2. Przyjęcie przez Zarząd Sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz 

informacji dodatkowej za rok obrachunkowy 2009. 

3. Uchwała o zmianie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym, jednolitym wykazem akt. 

4. Przyjęcie do wiadomości zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie podziału kompetencji 

Prezesa Zarządu, wiceprezesów, Dyrektora Fundacji, Głównej Księgowej. 

5. Uchwała o przystąpieniu Fundacji do krakowskiego Porozumienia Organizacji 

Obywatelskich. 

6. Uchwała o stworzeniu punktów Poradni Prawnej w Krakowie: w Domu Kultury Podgórze 

oraz w budynku Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

7. Uchwała o zmianie adresu siedziby w Częstochowie z 42-218 Częstochowa, ul. Okólna 

7/57 na 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 11/2. 

8. Przyjęcie do wiadomości udzielenia przez Prezesa Zarządu Pełnomocnictwa Ogólnego 

dla Wiceprezesa Zarządu Tomasza Rysza w pełnym zakresie wymaganym do 

reprezentowania Fundacji wg postanowień Statutu.  

9.  Udzielenie Dyrektorowi Fundacji Pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji we 

wszystkich sprawach na terenie województwa śląskiego. 

10. Uchwała o zmianie siedziby. 

11. Uchwała o zmianach w statucie. 

12. Przyjęcie do wiadomości rezygnacji Przewodniczącego Rady- Dawida Chrzanowskiego. 

13. Przyjęcie do wiadomości uchwały Rady Fundacji o ustaniu obowiązków Członka Rady: 

Gabrieli Brodackiej oraz Członka Rady: Anny Nowak. 

14. Zmiana adresu siedziby oddziału Fundacji w Częstochowie. 

15. Rezygnacja członka Zarządu. 

16. Powołanie Pełnomocnika Procesowego, pani Joanny Poznańskiej. 

 

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 
Przychody ogółem: 19961,37 

Przychody statutowe (darowizny) 19 358.50 

- osoby prawne i przedsiębiorstwa 15450.00 

- osoby prywatne 3908.50 

Pozostałe przychody 602.84 

- inne pozostałe przychody operacyjne 602.84 

Przychody finansowe 0.03 

 



 

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 
Koszty ogółem: 20113,40 

Koszty realizacji działań statutowych 5248.62 

- koszty wolontariuszy-program tłumaczeń i 

programu językowego 

2081.12 

- koszty wolontariuszy Poradni Prawnych 522.60 

- pozostałe koszty realizacji działań 

statutowych 

2644.90 

Koszty administracyjne 14 864.78 

- zużycie materiałów i energii 2086.21 

- usługi obce 1191.47 

- podatki i opłaty 308.50 

- wynagrodzenia 9184.50 

- ubezpieczenia społeczne 1461.60 

Pozostałe koszty administracyjne 632.50 

 

 

 

POZOSTAŁE DANE 
 

We wrześniu 2010 roku wynajęto biuro przy ulicy Karmelickiej 20 w celu założenia tam głównej 

siedziby Fundacji. 

Liczba osób zatrudnionych – 1 osoba: Dyrektor Fundacji. 

Umowy- zlecenia: 1 osoba Główny Księgowy Fundacji. 

Wartość aktywów:  

- na dzień 1 stycznia 2010: 331,52 zł 

- na dzień 31 grudnia 2010: 693,72 zł 

 

 

DANE O DZIAŁALNOŚCI  ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
 

W roku 2010 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lub 

samorządowe. 

 

 

ROZLICZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

 
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2010 – 0 zł 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 

 

 

 



Kraków, dnia 31 marca 2011 roku 

 

Zarząd Fundacji Cognosco 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

Stanisław Lipiec 

 

 

 

WICEPREZES ZARZĄDU  

Tomasz Rysz 

 

 

p. o. WICEPREZESA ZARZĄDU  

Magdalena Szeniak 

 


