
SPRAWOZDANIE
 Z   DZIAŁALNOŚCI   FUNDACJI  NAUKI  I  WYCHOWANIA 

w Łodzi  w roku 2009

Sporządzone  w oparciu  o postanowienia  zawarte  w Rozporządzeniu  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia 8 maja 2001r  w 
sprawie  ramowego zakresu sprawozdania  z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz529/

I.  INFORMACJE  OGÓLNE
Fundacja  Nauki  i Wychowania  z siedzibą w Łodzi ul. Wodna 34 zwana dalej „Fundacją”, 
została   ustanowiona  aktem  notarialnym  z  dnia  28  czerwca  2000r.  przez  Towarzystwo 
Salezjańskie w Łodzi– Repertorium  A Nr 3209/2009 i wpisana  jest do Rejestru  Fundacji 
pod nr 6101.
       Fundacja  rozpoczęła  działalność  15  grudnia  2000r, posiada numer  identyfikacji 
podatkowej  728 23 77 445  oraz  REGON  472405910.
Nadzór  nad działalnością  Fundacji sprawuje  Minister  Edukacji  Narodowej  i  Sportu.
W okresie sprawozdawczym  działalnością  Fundacji  Nauki   i  Wychowania  kierował:
Zarząd  w osobach:
Ks. Stanisław   Hajkowski                                      -  Prezes  Zarządu
Ks.Wojciech  Kułak                                                  - Wiceprezes  Zarządu
Rada  Nadzorcza   w  osobach:
Pani  Maria  Lubera                                                   - Przewodniczący  Rady  Nadzorczej
Pani  Urszula Maria Tatarynowicz                      -  Członek Rady  Nadzorczej
Pan  Paweł  Bogdan Gruszczyński                     -  Członek  Rady Nadzorczej
Pani  Grażyna  Siewiera                                        -  Członek  rady  nadzorczej
Pan Lechosław  Kazimierz  Stępień                     -  Członek Rady Nadzorczej
Ks. Piotr  Przesmycki                                             -  Wiceprzewodniczący  Rady  Nadzorczej

II.  CELE   I  ZASADY  DZIAŁANIA  FUNDACJI
1.  Wspieranie działalności  oświatowej, wychowawczej  i opiekuńczej.
2.  Wspieranie  działalności  w zakresie  kultury  fizycznej  i sportu.
3.  Wspieranie  działalności  instytucji  szkolnych  i  szkolno – wychowawczych.
4.  Wspieranie  i promocja  różnych  form  kształcenia  młodzieży.
5.  Pomoc  w przygotowaniu  do życia   społecznego.
6. Wspieranie  inicjatyw  zmierzających  do  poprawy  warunków  dydaktyczno – naukowych 

      i  wychowawczych.
7.  Działalność  charytatywna.
8.  Promocja  i organizacja  wolontariatu.

Na  realizuję  tych  celów Fundacja  zabiega o  pozyskanie środków pochodzących  z 
darowizn  od podmiotów gospodarczych  i    osób  fizycznych,   oraz  z   1  %  podatku 
dochodowego  od  osób  fizycznych,  na  zasadach  i  w  trybie   określonym  w  przepisach 
odrębnych.

III. PRZYCHODY  I  WYDATKI  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ



A. Przychody
W   roku 2009  Fundacja   uzyskała   ogółem (w zł):             67 753,63  
z tego:
1. Z darowizn  (w zł):                65 939,93

-   Darowizny   1%  (w zł):                                                                   65 105,23
-   Darowizny  pieniężne  pozostałe (w zł):                        834,70

2. Ze zbiórek  publicznych   (w zł):                                                                            1 813,70

B.   Wydatki
Z  uzyskanych   środków   Fundacja    przeznaczyła   na    cele   statutowe    ogólnie   
kwotę (w zł):                                                                                                              41 996,00
z tego:
1.  Na   dofinansowanie  działalności    oświatowo   -  wychowawczej  Salezjańskiej 
Ogólnokształcącej  Szkoły  Muzycznej  II stopnia  w Lutomiersku  (w zł):             27 500,00 

2. Na działalność  oświatowo - wychowawczą   prowadzoną  przez Siostry   Salezjanki   w 
Krakowie z przeznaczeniem  na   pomoc   materialną dla szkoły  w tym  na poszerzenie oferty 
edukacyjnej,  warsztaty   prowadzone  przez wyższe   uczelnie   dla uczniów  tej szkoły
(w zł):              7 000,00

3.  Sfinansowała     koszty    remontu   pomieszczeń     po    pożarze   w   Zabytkowym 
Klasztorze    Księży    Salezjanów  w Lutomiersku   (w zł):                                       1 900,00
    
PONADTO:   w ramach  wspierania    i  promocji  różnych  form kształcenia młodzieży:
1. Na  nagrody   konkursowe „ SUPERGIMBUS „  - Najlepszy Gimnazjalista Województwa 
Łódzkiego

Konkurs   zorganizowany   przez   salezjańskie  Gimnazjum im. Ks. Bosko oraz 
Fundację Nauki i Wychowania (www.salezjanie.lodz.pl)

       (w zł):                                                                                                             3 400,00
2.    Na działalność oświatowo – wychowawczą Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi 
przy ul. Wodnej 34 (w zł):                                                                                    2 196,00 

IV.   DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  FUNDACJI

W ramach  działalności    gospodarczej   Fundacja     prowadziła:
- Wykłady dla   osób  dorosłych  w  ramach „Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku”

                                                                                                 (www.fundacja.bosko.pl/sutw/)
- Zakład   „Bosko  Media” (www.bosko.pl/)

    Dla   pozyskania kandydatów   Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku, Rada Nadzorcza powołała 
Radę  Programową  określającą   tematy  kształcenia   oraz  odpłatność   za  uczestnictwo. 
Wykłady  prowadzili zatrudnieni   wykładowcy   posiadający   stosowne wykształcenie  i 
uprawnienia.  Uczestnikom   Uniwersytetu   organizowano    również   odpłatne   wyjazdy 
krajoznawcze.



Bosko.pl -  sprawozdanie za rok 2009
  Portal  Młodzieżowy  Bosko.pl  prowadził  swoją  zwyczajną  działalność  wg  swojego 
dotychczasowego profilu. 
Treść
Teksty publikowane na Bosko.pl pochodziły z wielu źródeł: pisane przez młodzież specjalnie 
dla  Bosko.pl,   z  czasopism  (artykuły)  i  stacji  radiowych  (informacje),  z  którymi 
współpracujemy, od artystów (mp3, teledyski) oraz od samych użytkowników portalu (opinie, 
komentarze, wpisy w takich działach jak INFO, Modlitwa, SOS).
Patronaty i promocja
Bosko.pl  objęło  patronatem  medialnym  wiele  inicjatyw  i  wydawnictw,  m.in.  spotkania 
kulturalne  oraz   popularnonaukowe  organizowane  przez  Soli  Deo  działające  przy  Szkole 
Głównej  Handlowej  w  Warszawie,  Baw  się  bez  dopingu  w  Łodzi,  Campo  Bosco  w 
Czerwńsku nad Wisłą, Savionalia w Krakowie, płyty (m.in. zespołu 40/30 na 70, Katolika 
Front,  Emensis),  książkę  „Idźcie  do  Galilei”.  Prowadzona  była  nadal  szeroko  rozumiana 
promocja muzyki tworzonej przez chrześcijan, ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodych 
twórców. 
Technika
Kontynuowaliśmy prace modernizacyjne rozpoczęte rok wcześniej. Pod koniec lutego zostało 
zakończone  przeniesienie  całości  artykułów  do  bazy  danych.  Wcześniejsze  rozwiązanie 
polegało na inkludowaniu plików htm w kod php.  Po przeniesieniu wszystkiego do bazy 
danych uzyskaliśmy łatwiejsze zarządzanie całością. W lipcu została także podjęta decyzja o 
przeniesieniu całego Bosko.pl do systemu Drupal. We wrześniu wystartowały prace w tym 
kierunku.  Są  prowadzone  nadal  i  zajmą  jeszcze  sporo  czasu.  Nowy  system  pozwoli  na 
budowanie wokół Bosko.pl portalu społecznościowego (zwłaszcza jeśli chodzi o działy SOS, 
Modlitwa i  INFO). Ponieważ wszystkie  prace są  prowadzone w oparciu o wolontariuszy, 
wszelkie zmiany zachodzą powoli. 
Personel
Bosko.pl jest tworzony przez grupę ponad 10 osób, które zaangażowane są w różnym stopniu 
w codzienne  jego  tworzenie.  Zauważany rozwój,  a  także  plany  na  przyszłość,  wymagają 
zatrudnienia  osoby,  która  na co dzień w pełnym wymiarze godzin koordynowałaby prace 
portalu.  
Bosko.pl w statystykach:
2320 artykułów (Credo, Relaksik, Kłopotnik, Twój kącik, Muzyka)
8685 wiadomości (Codziennik)
ponad 7000 ogłoszeń w dziale INFO
18000 wpisów w dziale SOS
10400 wpisów w dziale Modlitwa
530 mp3
81 teledysków
ok. 4000 odwiedzin dziennie

A . Wyniki  ekonomiczne   działalności  gospodarczej



1. Przychody (w zł):                                                                                           22 133,09
- z działalności   Uniwersytetu  Trzeciego Wieku (w zł):                            20 485,00
 - z działalności Zakładu „Bosko Media”  (w zł):                                          1 448,09
  - pozostałe  uzyskane przychody  (w zł):                                                        200,00

2. Koszty działalności  (w zł):                                                                           16 026,14
   - Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku (w zł):                                                 14 522,48
    - Zakładu  „Bosko Media” (w zł):                                                              1 503,65
       3. Wynik na działalności gospodarczej  (w zł):                                                   6 106,96
    -  koszty administracyjne   Fundacji  (w zł):                                               5 745,27
      4. Dochód  z działalności gospodarczej (w zł):                                                        361,69

IV.  DOCHODY Fundacji Nauki i Wychowania
              OGÓŁEM  (w zł):                                                                                     26 119,32
       z  tego:

- z działalności  gospodarczej  (w zł):                                                          361,69
      - nadwyżka przychodów z działalności statutowej  (w zł):                   25 757,63    

Fundacja korzystała ze zwolnienia na podstawie postanowień art. 17 pkt 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost. Zm. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 254, poz. 2533 /. Fundacja przeznacza zgromadzoną nadwyżkę wpływów nad wydatkami 
na działalność statutową. 

V. KAPITAŁ WŁASNY
                       (w zł):                                                                                                 38 208,03
     z tego:
                - fundusz statutowy (w zł):                                                                        10 000,00
               - nadwyżki przychodów nad kosztami lat ubiegłych (w zł):                        2 088,71
               - wynik roku ubiegłego (w zł):                                                                   26 119,32

Fundacja  Nauki   i  Wychowania  nie korzysta :
• z dotacji w rozumieniu art.69 ustawy o finansach publicznych,
• środków publicznych o których mowa  w ustawie o środkach publicznych.

Fundacja nie realizuje  zleceń   zadań  publicznych.
Łódź,  dnia 31 stycznia 2010 roku.


