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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNO ŚCI FUNDACJI „COGNOSCO” W 2009 ROKU 

 
 

§1 
DANE ORGANIZACJI 

 
Fundacja „Cognosco” 
30-415 Kraków, ul. Bonarka 21 
 
Fundacja „Cognosco” Częstochowa 
42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 11/2 
 
tel. 791 904 420 
e-mail: fundacja@cognosco.pl 
strona internetowa: http://www.cognosco.pl/ 
 
Data rejestracji w KRS: 16.03.2009 
nr KRS: 0000325672 
nr Regon: 241138513 
 
Zarząd Fundacji: 

• Prezes Zarządu – Stanisław Lipiec 
• Wiceprezes Zarządu – Tomasz Rysz 

 
Rada Fundacji: 

• Gabriela Bodacka – Przewodnicząca 
• Dawid Chrzanowski – Sekretarz 

• Krzysztof Bartosz 
• Vitaliy Nagirnyy 

• Anna Nowak 
• Krzysztof Stachura 

 §2 
CELE STATUTOWE 

 
Celem Fundacji jest działalność oświatowa. W szczególności polega ona na wszechstronnym 
rozwoju młodzieży w zakresie kultury, sportu, nauki, turystyki, polityki oraz samoświadomości. 
Fundacja stawia sobie za cel nadrzędny harmonijny rozwój człowieka na wielu płaszczyznach 
jego życia. Niesienie pomocy w zdobywaniu wiedzy o sobie samym, poszerzanie horyzontów i 
umiejętności przydatnych współcześnie na rynku pracy jest priorytetem Fundacji. 
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§3 
INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI 

 
Program poradnictwa prawnego 

 
Fundacja prowadzi program bezpłatnego poradnictwa prawnego dla niezamożnych mieszkańców. 
Każdy obywatel moze uzyskać poradę z każdej dziedziny prawa. W roku 2009 funkcjonowały 
dwa punkty pomocy w Krakowie: 

• Miejski O środek Wspierania Inicjatyw Społecznych na Osiedlu Centrum C 10  
Poradnia prawna funkcjonuje od 15 sierpnia 2009 roku. Dzięki porozumieniu z MOWIS 
Kraków nasi wolontariusze mogą udzielać porad w lokalach miasta. W okresie czterech 
miesięcy, od sierpnia do końca grudnia udzielono 141 porad prawnych. 

• Dom Kultury Podgórze przy ulicy Krasickiego 18/20.  
Poradnia funkcjonuje od początku listopada 2009 roku. Porady są prowadzone na mocy 
porozumienia z Dyrekcją Domu Kultury Podgórze. Od początków istnienia udzielono 12 
porad prawnych. 

• Liczba wolontariuszy: 7 stałych (w sumie w poradniach pracowało 15 osób) 
 
Poradnie udzielają porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Krakowa. Dyżur w poradniach 
pełnią młodzi prawnicy – absolwenci prawa i doktoranci. Porady udzielane są w dni powszednie 
w godzinach popołudniowych, aby z naszych usług mogły skorzystać także osoby pracujące. 
Ponadto istnieje możliwość telefonicznego uzyskania porady. Porada jest udzielana przeważnie w 
dwóch lub trzech odsłonach. Z reguły w trakcie pierwszej wizyty ustala sie zakres pomocy, jakiej 
wymaga klient. W czasie drugiego spotkania, prawnik-wolontariusz udziela wstępnych rad na 
podstawie zgromadzonych dokumentów i materiałów. Podczas trzeciej wizyty wyjaśnia się 
ostateczne kwestie dotyczące danej sprawy. Istnieje również możliwość złożenia większej liczby 
wizyt w poradni, o ile wymaga tego charakter sprawy. Poradnie udzielają porad w zakresie prawa 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, gospodarczego i w zakresie procedur prawnych. 
 
Zarząd przewiduje, że w roku 2010 zostaną otwarte dwie nowe poradnie prawne: we Wrocławiu 
oraz w Rzeszowie. Zgodnie z porozumieniem ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w 
Krakowie oraz YMCA Kraków, zostanie otwata dodatkowa poradnia prawna w Krakowie. 
Planujemy także powołanie koordynatora całego Programu Prawnego. Ponadto przewidujemy 
przeprowadzenie kampanii reklamowej w gazetach i telewizji oraz wydanie plakatów i ulotek, 
propagujących nasze poradnie. Poczyniliśmy także starania związane z przyszłorocznym 
finansowaniem poradni prawnych. 
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Pomoc dzieciom z ADHD 
 

Rozpoczęliśmy działalność dotyczącą organizacji przedsięwzięć na rzecz dzieci z ADHD w 
Częstochowie poprzez wyszukiwanie partnerów wśród organizacji pozarządowych w Krakowie i 
Częstochowie oraz poprzez składanie wniosków o realizację projektu w formie zadania 
publicznego na terenie miasta Częstochowa. Po wstępnych konsultacjach z Urzędem Miasta 
Częstochowy oraz Polskim Towarzystwem ADHD w Krakowie stwierdzono, że te dwie 
instytucje nie wykazują chęci do współpracy z Fundacją. Koordynator Programu oraz pozyskani 
wolontariusze programu ADHD podjęli decyzję o zawieszeniu realizacji programu. 
 
 

Warsztaty Graficzne – Program „Ja i Moja Droga” 
 

Opracowano ogólny zarys warsztatów graficznych, który będzie realizowany w 2010 roku. 
 
 

Biuro tłumaczeń 
 

Zarysowano wstępny projekt powstania ośrodka, który miałby zajmować się tłumaczeniem 
tekstów pisanych, w tym niewiążących prawnie dokumentów. Realizacja projektu rozpocznie się 
w trzecim kwartale 2010 roku. 
 
 

Strach i miłość miasta 
 

Przygotowano wstępnie projekt „Strach i miłość miasta”, który ma polegać na zaangażowaniu 
młodzieży z różnych krakowskich dzielnic i środowisk w celu wzajemnej integracji poprzez 
uczestnictwo w warsztatach artystycznych, obejmujących różne dziedziny sztuki, zwłaszcza zaś 
przedstawienia teatralne i tworzenie filmów. Złożono wnioski o dofinansowanie do programu 
„Młodzież w działaniu”. Nawiązano także współpracę z YMCA Kraków, w celu wspólnego 
organizowania zajęć. Dalsze działania będą prowadozne w przyszłym roku. 
 
 

Młodzieżowe warsztaty komputerowe 
 

Zarysowany projekt, który ma być realizowany w 2010 roku, ma opierać się na warsztatach 
komputerowych prowadzonych przede wszystkim dla młodzieży z terenów wiejskich. Nauka 
będzie obejmowała szczególnie podstawy nauki programowania. 
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Program pierwszej pomocy przedmedycznej 
 

Po wstępnych oględzinach oraz kontaktach z urzędami miast oraz województw stwierdzono, że 
obecnie nie ma warunków do prowadzenia tego typu zajęć. 
 
 

Obozy młodzieżowe 
 

Kontynuując projekty związane z pomocą dzieciom z ADHD postanowiliśmy podjąć próbę 
organizacji dwóch obozów: pierwszy zimowy-narciarski oraz drugi letni-żeglarski. Nawiązano w 
tym celu współpracę ze Stowarzyszeniem Ośrodka Relax w Częstochowie oraz ze 
Stowarzyszeniem Sekcji Żeglarskiej AZS w Krakowie. Złożono także wnioski o dofinansowanie 
projektów z puli pieniedzy urzędów miast Krakowa oraz Czestochowy. Realizacja projektów 
nastapi w przyszłym roku kalendarzowym. 
 
 

Warsztaty przedsiębiorczość 
 

W celu realizacji programu nauki przedsiebiorczości pośród licealistów i studentów pozyskano 
m.in. przedsiębiorstwo „Comarch” oraz kadrę. Niestety z powodu niewystarczających środków 
finansowych, program zawieszono do odwołania. 
 
 

Współpraca międzynarodowa 
 

W październiku nawiązano kontakt z grupą młodzieży z Serbii i Kosowa. Ustalono, że dojdzie do 
wzajemnych spotkań na terenie Polski oraz Serbii (Kosowa) w drugiej połowie 2010 roku. 
Ustalono też, ze współpraca będzie się odbywać w ramach programu „Młodzież w działaniu”. 
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§4 
PARTNERSTWA 

Fundacja „Cognosco” nawiązała współpracę z licznymi organziacjami. Ponadto przystąpiliśmy 
do trzech związków organizacji pozarządowych: 

1. KAFOS – Śląskie forum Organziacji Społecznych 
2. SCOP – Sieć Częstochowskich Organizacji Pozarządowych (Członek Założyciel) 
3. Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich (Członek Założyciel) 

Partnerzy: 
1. YMCA Kraków 
2. Polskie Towarzystwo ADHD 
3. Koło Naukowe Historyków Studentów UJ 
4. Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie 
5. Dom Kultury Podgórze 
6. Comarch S.A. 
7. Zdrowy Sen Częstochowa 
8. Stowarzyszenie Sekcji Żeglarskiej AZS UJ 
9. Stowarzyszenie Ośrodka Relax w Częstochowie 
10. Liza-R, Gjilan, Kosovo 
11. Generator, Vranje, Serbia 

§5 
ZMIANY PRAWNE W FUNDACJI W 2009 ROKU 

 
A. Zmiany w Zarządzie 

Dnia 18 sierpnia 2009 roku Pan Paweł Grzelak zrezygnował z członkowstwa w Zarządzie 
Fundacji. 
W związku ze zmianą Statutu Członkowie Zarządu stali się automatycznie wiceprezesami. 
 
B. Zmiany w Radzie Fundacji 

Do Rady Fundacji zostali przyjęci: 
• Krzysztof Bartosz 

• Krzysztof Stachura 
 

C. Zmiany w statucie 
Uchwała Zarządu nr 13 z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w statucie. 

• zmieniono §1, pkt.4. 
Było: Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy Cognosco Foundation. 
Jest: Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy Cognosco Foundation oraz 
Fundacja „Poznaję”. 

• zmieniono §1, pkt.7. 
Było: Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
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Jest: Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. 

• zmieniono §2 pkt.1. 
Było: Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa. 
Jest: Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków. 

• zmieniono §2 pkt.5. 
Było: Fundatorzy za zgodą Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą 
przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec innej fundacji, również działającej 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jest: Fundacja za zgodą Ministra edukacji Narodowej może przekazać swoje 
zobowiązania i uprawnienia wobec innej fundacji, również działającej poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

• zmieniono §10 pkt.7. 
Było: Radzie Fundacji przysługuje możliwość uzupełniania wakatów w swoim składzie. 
Jest: Rada może powołać do swego grona inne osoby, w tym specjalistów z innych 
dziedzin, związanych z działalnością Fundacji. 

• zmieniono, wykreślono część §11 pkt.1. 
Było: (Do kompetencji Rady Fundacji należy) wytyczanie głównych kierunków działań 
Fundacji, szczególnie zatwierdzanie, co najmniej trzyletniego planu działania, 
przedstawionego uprzednio przez Zarząd 
Jest: (Do kompetencji Rady Fundacji należy) wytyczanie głównych kierunków działań 
Fundacji. 

• zmieniono, dodano §11 pkt.7. 
Było: żądanie od Zarządu przedstawienia rocznych raportów i sprawozdań. 
Jest: żądanie od Zarządu przedstawienia rocznych raportów i sprawozdań. Zatwierdzanie 
rocznego sprawozdania Zarządu. Brak zatwierdzenia rocznego sprawozdania skutkuje 
odwołaniem Zarządu. 

• zmieniono, poprawka redakcyjna §11 pkt.8. 
Było: odwoływanie Zarządu, w przypadku nie przedstawienia na żądanie Rady rocznych 
sprawozdań i bilansów 
Jest: odwoływanie Zarządu w przypadku nie przedstawienia Radzie rocznych sprawozdań 
i bilansów 

• zmieniono treść §11 pkt.9. 
Było: ustalanie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w Zarządzie Fundacji i 
zasad zawierania umów pomiędzy tymi osobami a Fundacją. 
Jest: wybór ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami 
oraz Sekretarza, który pomaga przewodniczącemu. 

• wykreślono §11 pkt.10. 
Było: zatwierdzanie sprawozdań trzyletnich z działalności Fundacji. 
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• wykreślono §11 pkt.11. 
Było: wybór ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami 
oraz Sekretarza, który pomaga Przewodniczącemu. 

• wykreślono §13 pkt.3 
Było: Nadzwyczajne zebranie Rady Fundacji może być zwołane w każdym czasie na 
wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, albo na wniosek, co najmniej połowy 
członków Rady Fundacji, albo na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub Zarządu.   

• zmieniono §14 pkt.1 
Było: Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym. Zarząd jest powoływany na okres 
nieokreślony. 
Jest: Organami Zarządu są: Prezes Zarządu oraz dwaj Wiceprezesi. 

• zmieniono §14 pkt.2 
Było: Prezes Fundacji określa każdemu Członkowi Zarządu jego kompetencje. 
Jest:  Prezes zarządu określa każdemu Wiceprezesowi jego kompetencje. 

• zmieniono §14 pkt.3 
Było: Prezes Fundacji pełni swoją funkcję jeden rok kalendarzowy od stycznia do stycznia 
roku następnego. 
Jest: Prezes Fundacji oraz dwaj Wiceprezesi pełnią swą funkcję przez czas nieokreślony. 

• wykreślono §14 pkt.4 
Było: Po upływie jego kadencji funkcję Prezesa obejmują kolejno pozostali Członkowie 
Zarządu w kolejności alfabetycznej. Ustępujący Prezes staje się równocześnie Członkiem 
Zarządu i pozostaje na końcu procesu obejmowania powtórnie funkcji Prezesa Fundacji. 

• zmieniono i wykreślono §15 
Było: Do kompetencji Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz  
i podejmowanie wszelkich decyzji za wyjątkiem tych, które zarezerwowane są dla    
innych organów, a w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Fundacji oraz określanie jej wewnętrznej struktury; 
2) określanie zadań i nadzorowanie pracy jednostek organizacyjnych Fundacji; 
3) zatrudnianie pracowników, szczególnie pracowników Biura Zarządu i Dyrektora 

Biura Fundacji. 
4) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej 

imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonywania takich czynności; 
5) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;  
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;  
7) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji we wszystkich sprawach służących 

zapewnieniu właściwego funkcjonowania Fundacji; zapewnianie obsługi prac 
Rady Fundacji. 

Jest: Do kompetencji Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i 
podejmowanie wszelkich decyzji za wyjątkiem tych, które są zarezerwowane dla innych 
organów. 
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• zmieniono §16 
Było: Do kompetencji Członków Zarządu należą wszystkie czynności przewidziane dla    
Prezesa Zarządu w trybie określonym w § 15 za wyjątkiem: 

1) określania wewnętrznej struktury Zarządu; 
2) zatrudniania pracowników, szczególnie pracowników Biura Zarządu i Dyrektora 

Fundacji. 
Jest: Do kompetencji Wiceprezesów należą wszystkie czynności przewidziane dla Prezesa 
Zarządu w trybie określonym w § 15 za wyjątkiem określenia struktury wewnętrznej 
Zarządu. 

• wykreślono §16 pkt.2 
Było: zatrudniania pracowników, szczególnie pracowników Biura Zarządu i Dyrektora 
Fundacji. 

• wykreślono §17 pkt.4 
Było: akceptowanie trzyletniego i rocznego planu działania Fundacji 

• zmieniono i wykreślono §18 pkt.1 
Było: W zakresie zwykłego zarządu, Fundację reprezentuję Prezes Zarządu, działający 
jednoosobowo lub pozostali Członkowie Zarządu, działający łącznie, z zastrzeżeniem 
kompetencji określonych w § 15. 
Jest:  W zakresie zwykłego zarządu, Fundację reprezentuję Prezes Zarządu, działający 
jednoosobowo lub pozostali Członkowie Zarządu, działający jednoosobowo, z 
zastrzeżeniem kompetencji określonej w § 15. 

• wykreślono w całości §22 
1) Było: W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą: Vitaliy Nagirnyy, Anna Nowak, 

Gabriela Brodacka, Dawid Chrzanowski. 
2) Fundatorzy konstytuują się, jako pierwszy Zarząd Fundacji. 
3) Pierwszy urzędujący Prezes Zarządu pełni swoją funkcję od dnia powołania 

organów Fundacji do dnia 31 stycznia 2012 roku. 

• zamiana §22 i §23 
Obecna treść §22 jest tożsama z treścią §23 sprzed zmian w statucie. 
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§6 
INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2009 roku. 

 
§7 

UCHWAŁY ZARZĄDU W 2009 ROKU – WYPIS 
 

1. Przyjęcie zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie określenia struktury wewnętrznej Zarządu. 
2. Uchwałą w sprawie ubiegania się o lokal na siedzibę Fundacji z zasobu nieruchomości 

Miasta Krakowa oraz Miasta Częstochowy. 
3. Zatrudnienie pracowników (zatrudniono pana Wojciecha Lipca). 
4. Założenie i prowadzenie konta bankowego. 
5. Upoważnienie Pawła Grzelaka do reprezentacji Fundacji przed Bankiem Handlowym S.A. 
6. Uchwała o przyjęciu instrukcji kancelaryjnej. 
7. Ubieganie się o środki z Funduszu dla Organizacji pozarządowych (FOP). 
8. Uchwała w sprawie wypłacenia zaliczki Dawidowi Chrzanowskiemu za projektowanie 

strony internetowej fundacji. 
9. Uchwała w sprawie wypłacenia Adriannie Kotyli, w ramach umowy o dzieło, 

wynagrodzenia za wykonanie symboli graficznych. 
10. Uchwała Zarządu w sprawie zewnętrznego ogólnego księgowania przychodów i 

rozchodów Fundacji. 
11. Przyjęcie decyzji Prezesa Zarządu dotyczącej podziału kompetencji wewnątrz Zarządu 

Fundacji. 
12. Uchwała w sprawie gromadzenia środków finansowych w ramach wkładu własnego i 

funduszu zapasowego Fundacji. 
13. Uchwała w sprawie dokonania zmian w statucie. 
14. Uchwała w sprawie przeniesienia siedziby z Częstochowy do Krakowa. 
15. Uchwała w sprawie utworzenia oddziału w Częstochowie. 
16. Uchwała w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku koordynatora projektów 

kulturalnych  oraz dyrektora Oddziału w Częstochowie. 
17. Uchwała o utworzeniu w ramach Fundacji poradni prawnej. 
18. Uchwała w sprawie podziału obowiązków w okresie lipiec – wrzesień 2009. 
19. Uchwała w sprawie powołania w ramach fundacji pracowni informatycznej. 
20. Uchwała w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Zarząd rezygnacji Pawła Grzelaka z 

funkcji Członka Zarządu Fundacji Cognosco . 
21. Uchwała o cofnięciu wszystkich pełnomocnictw Pawłowi Grzelakowi, w tym uprawnień 

do reprezentacji Fundacji, zawierania umów i zaciągania zobowiązań. 
22. Uchwała w sprawie  złożenia deklaracji przystąpienia do śląskiego Forum Organizacji 

Społecznych (KAFOS), jako członka zwyczajnego . 
23. Uchwała o utworzeniu stanowisk Głównej Księgowej oraz Dyrektora Fundacji.  
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24. Uchwała o zmianie Polityki Rachunkowości Fundacji.   
25. Uchwała sprawie zmiany uchwały dotyczącej polityki rachunkowości Fundacji Cognosco 

w zakresie kont syntetycznych zespołów „0”, „1”, „2”, „5”, „6”, „7” i „8”. 
26. Uchwała o powierzeniu Zenobii Worobiec obowiązków Głównej Księgowej Fundacji. 
27. Uchwała o zmianie stosunku pracy Wojciecha Lipca. Powołanie Pracownika na 

stanowisko Dyrektora Fundacji. 
 

§8 
DANE FINANSOWE 

 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

 
Przychody ogółem: 23930, 58 
Przychody statutowe (darowizny) 20911, 00 
- osoby prawne i przedsiębiorstwa 18250, 00 
- osoby prywatne 2661, 00 
Pozostałe przychody 3014, 20 
- dotacja Urzędu Pracy 3014, 20 
Przychody finansowe 5, 38 
 

Informacja o poniesionych kosztach 
 
Koszty ogółem: 25260,69 
Koszty realizacji działań statutowych 6630,92 
- koszty wolontariuszy za warsztaty sportowe 3463,80 
- koszty wolontariusza za tłumaczenia i 
warsztaty 

2566,80 

- koszty wolontariuszy Poradni Prawnych 379,50 
- pozostałe koszty realizacji działań 
statutowych 

220,82 

Koszty administracyjne 18629,77 
- zużycie materiałów i energii 2791,28 
- usługi obce 1220,00 
- podatki i opłaty 231,11 
- wynagrodzenia 8316,00 
- ubezpieczenia społeczne 1414,86 
Pozostałe koszty administracyjne 4656,52 
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A. Liczba osób zatrudnionych – 1 osoba (1 etat), Dyrektor Fundacji 
B. Umowy-zlecenia: 1 osoba, Główna Księgowa 
C. Wartość aktywów:  

• na dzień 16 marca 2009: 0, 00 zł 

• na dzień 31 grudnia 2009: 331,52 
 

§9 
DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE 

I SAMORZĄDOWE 
 

W roku 2009 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lub 
samorządowe. 

 
§10 

ROZLICZENIA Z TYTUŁU CIĄŻACYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 
 

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2009 – 0 zł 
 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 
 

--------------------KONIEC--------------------- 
 
 

 
Sprawozdanie zatwierdzone przez Zarząd uchwałą nr 8/2010 

 
(podpisy na oryginale) 

......................................... 
Stanisław Lipiec 

PREZES ZARZĄDU 

 
 
 
Sprawozdanie zaakceptowane przez 
Radę Fundacji Uchwałą nr 1/2010 
 
 
 
 
 
 

 
(podpisy na oryginale) 

......................................... 
Tomasz Rysz 

WICEPREZES ZARZĄDU 

 
 
 
 

 
 

Zatwierdzone do publikacji 
(podpisy na oryginale) 

................................................. 
Stanisław Lipiec 

PREZES ZARZĄDU 

 


