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Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2016 

1. 

Nazwa fundacji :      Fundacja Dobrej Edukacji 

Siedziba i adres :  ul. Królowej Marysieńki 48 

02-954 Warszawa  

Aktualny adres do korespondencji:  ul. Banacha 2c 

02-097 Warszawa  

(22) 554 37 90 

Adres poczty elektronicznej :   fde@fde.org.pl 

Data wpisu w Krajowym  

Rejestrze Sądowym :    19.11.2013 r. 

 

Numer KRS :     0000483292 

REGON :      146982984 

Dane dotyczące członków zarządu : 

Imię i nazwisko, pełniona funkcja  Magdalena Krawczyk-Radwan 

 Prezes Zarządu 

Określenie celów statutowych fundacji :  

1) wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy 

jakości edukacji, 

2) działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy, 

3) budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, 

4) wspieranie liderów oświaty, w tym nauczycieli i dyrektorów szkół, 

5) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
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2.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych : 

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

kultury, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, promocji zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej, wspierania organizacji wolontariatu, rozwijania kontaktów i 

współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji, jak również wspomagania rozwoju 

społeczności lokalnych, upowszechniania i umacniania wolności, demokracji i swobód 

obywatelskich, poprzez bezpośrednią realizację przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy 

finansowej w postaci dotacji i pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, 

organizacyjnej oraz merytorycznej organizacjom i instytucjom niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku, na prowadzenie działań o celach zgodnych z celami statutowymi 

Fundacji, w następujących formach:  

1) utworzenie uczelni lub innej instytucji mogącej prowadzić - samodzielnie lub we 

współpracy z inną organizacją - studia lub studia podyplomowe przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela oraz programy na rzecz doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 

2) współpraca z uczelniami oraz placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli 

i udzielanie im dotacji, pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej 

oraz merytorycznej, 

3) prowadzenie działań badawczych i analitycznych służących realizacji celów 

statutowych,  

4) prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii 

informacyjnych i edukacyjnych służących realizacji celów statutowych,  

5) udzielanie stypendiów i nagród oraz innego typu wsparcia osobom fizycznym, a 

w szczególności studentom, a także słuchaczom studiów podyplomowych 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela lub służących doskonaleniu 

zawodowego nauczycieli, 

6) promocja oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspomaganie tworzenia 

i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji i instytucji, służących realizacji 

celów zgodnych z celami Fundacji,  

7) tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących 

popularyzacji i realizacji celów statutowych Fundacji,  

8) prowadzenie działań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów, konferencji, 

seminariów, kongresów, sympozjów, sesji naukowych, wykładów, odczytów, podróży 

studyjnych, targów, wystaw, doradztwa i innych form kształcenia dla osób oraz 

organizacji, 

9) działalność wydawnicza, w tym publikowanie raportów i ekspertyz. 
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Działalność Fundacji, o której mowa wyżej, jest działalnością o charakterze 

niedochodowym. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych : 

Fundacja Dobrej Edukacji realizuje swoje działania w oparciu o dotacje przekazaną 

przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dotacja przeznaczona jest na realizację 

programu, którego celem jest utworzenie i prowadzenie innowacyjnej instytucji 

kształcenia nauczycieli. Fundacja Dobrej Edukacji przy budowie oferty edukacyjnej 

planowanej instytucji współdziała ze swoim partnerem w tym przedsięwzięciu – 

nowojorską jednostką kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Columbia (Teachers 

College  Columbia University). W celu realizacji programu Fundacja Dobrej Edukacji 

zawarła 18.11.2015 roku strategiczne porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim, 

na mocy którego powstała jednostka wspólna Centrum Innowacji i Badań 

Edukacyjnych, realizująca dwa komponenty: badawczy oraz dydaktyczny, w ramach 

którego prowadzone będą innowacyjne, roczne studia podyplomowe realizowane w 

trybie dziennym. 

Studia, uruchomione w roku akademickim 2016/2017, prowadzone są pod nazwą 

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

W roku 2016: 

1. Opracowano program merytoryczny studiów Szkoła Edukacji PAFW i UW 

 

Program kształcenia, wypracowany w poprzednich latach w toku konsultacji z Teachers 

College Columbia University, został poddany wielostopniowym konsultacjom z 

członkami kadry dydaktycznej Szkoły Edukacji, w niektórych punktach zmodyfikowany 

zgodnie z potrzebami i pomysłami kadry, a następnie przełożony na konkretne 

sylabusy kursów. Aby uczynić doświadczenie edukacyjne studentów spójnym i 

logicznym, a obciążenie studenta pracą – ambitnym, ale i realistycznym, a przy tym 

możliwie równomiernym w czasie, skoordynowano cele, efekty kształcenia i zadania 

przewidziane w poszczególnych kursach. Sylabusy kursów zostały również opracowane 

– co stanowi novum w praktyce akademickiej w Polsce – w jednolitym formacie, 

obejmującym m.in. dokładny opis celów kształcenia dla kursu, a dla poszczególnych 

zajęć: efektów kształcenia, metod pracy, zadań oraz lektur.  

 

Program kształcenia został zestawiony z obowiązującymi w Polsce standardami 

kształcenia nauczycieli, a jego zgodność z tymi standardami została szczegółowo 

wykazana, na poziomie zarówno ogólnych efektów kształcenia, jak i poszczególnych 

treści wymaganych przez rozporządzenie. Tak przygotowany program został 

przedstawiony komisji UW ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia i spotkał 

się z entuzjastyczną recenzją, która została wyrażona przez komisję w liście do 

prorektora UW odpowiedzialnego za studia podyplomowe (wniosek przyjęty przez 

komisję 4.05.2016). W następstwie tak przychylnej opinii komisji, Rektor Uniwersytetu 
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Warszawskiego, prof. Tadeusz Tomaszewski, podjął decyzję o uruchomieniu studiów 

pn. Szkoła Edukacji PAFW i UW. 

 

2. Rekrutacja studentów 

 

Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW prowadzona była wg zasad rekrutacji 

określonych w uchwale nr 2 Rady Szkoły Edukacji PAFW i UW z dnia 22 kwietnia 

2016r. Proces rekrutacji składał się z dwóch etapów. W skład Komisji rekrutacyjnej 

wchodzili przedstawiciele FDE, kadry Szkoły Edukacji, PAFW oraz psycholog. 22 

sierpnia 2016 roku 22 osoby rozpoczęły naukę w Szkole Edukacji.   

 

3. Prowadzenie studiów Szkoła Edukacji PAFW i UW 

 

22 sierpnia zainaugurowano pilotażowy rok akademicki 2016/2017 SE PAFW i UW. 

Pierwszy semestr studiów podyplomowych rozpoczął się Szkołą Letnią Studentów. 

Zajęcia stacjonarne w siedzibie SE PAFW i UW prowadzone były od 29 sierpnia wg 

harmonogramu i programu zaakceptowanego przez Komisję Senacką UW ds. 

Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia. Dyrektor SE PAFW i UW prowadziła 

hospitacje zajęć. 

 

4. Doskonalenie merytoryczne kadry 

 

Kontynuowano proces doskonalenia kadry Szkoły Edukacji PAFW i UW biorąc udział w 

konferencjach przedmiotowych oraz innych wydarzeniach ważnych w świecie 

edukacyjnym poszerzając wiedzę oraz budując markę SE PAFW i UW.  

 

Organizowano także spotkania doskonalące wewnątrz zespołu kadry SE PAFW i UW. 

 

W ramach trwającej współpracy z Teachers College Columbia University odbywały się 

spotkania z przedstawicielami TCCU dotyczące:  

 sposobu prowadzenia zajęć dla studentów,  

 oceniania,  

 wykorzystania oceniania kształtującego,  

 co-teachingu. 

 

Przedstawiciele Szkoły Edukacji odbyli tygodniową wizytę w TCCU, podczas której 

każdy z uczestników miał zaplanowany program odpowiedni do swojej specjalizacji i 

roli w Szkole Edukacji. Przedstawiciele FDE oraz PAFW spotkali się z Prezydent Susan 

Fuhrman. Przedstawiciele TCCU prowadzili warsztaty przedmiotowe dla uczestników 

wizyty, którzy mieli również okazję uczestniczyć w innych zajęciach w TCCU, jak 

również odwiedzić nowojorskie szkoły współpracujące z TCCU, obserwując lekcje i 

współpracę uczniów, tutorów i mentorów. 

 

5. Rozwijano współpracę ze szkołami praktyk 
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Od stycznia rozpoczęto intensywną pracę z nauczycielami – kandydatami na 

mentorów. W lutym wszystkich kandydatów zaproszono na rozmowy wstępne, które 

były okazją do podjęcia decyzji o dalszej współpracy. Następnie cyklicznie 

organizowano warsztaty przedmiotowe (trwały przez cały 2016 rok). W czerwcu 

mentorzy spotkali się na Szkole Letniej, podczas której przygotowywali się do 

przyjęcia pod opiekę studentów od nowego roku szkolnego. Mentorzy przyjęli 

studentów na praktyki od września 2016 r. 

 

6. Zorganizowano zaplecze biurowo-techniczne 

 

Pomieszczenia udostępnione Szkole Edukacji w budynku Centrum Nowych Technologii 

przy ulicy Banacha 2c przystosowano po prowadzenia w nich zajęć ze studentami. 

Utworzono także bibliotekę z księgozbiorem dotyczącym kursów prowadzonych w 

ramach studiów. 

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS: 

Nie prowadzono działalności gospodarczej 

5. Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

Uchwała nr 3/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

ogólnego Katarzynie Znanieckiej-Vogt. 

Uchwała nr 2/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zakończenia okresu 

pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Fundacji Dobrej Edukacji przez Katarzynę 

Znaniecką-Vogt. 

Uchwała nr 1/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

ogólnego z dnia 24 kwietnia 2015 udzielonego Katarzynie Znanieckiej-Vogt i Michałowi 

Miąskiewiczowi. 

6.  Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem ich źródła- 

spadek, zapis, darowizna, środki z budżetu państwa i budżetu gminy): 

Dotacja – 4191674,84 

Przychody finansowe ( odsetki bankowe) – 5198,51 zł. 

Pozostałe przychody statutowe – nie wystąpiły. 

a) informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach 

celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń) 

Nie wystąpiło 
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b) przy prowadzeniu działalności gospodarczej wynik finansowy oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie wystąpiło 

7.  Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,                4195731,71              

b) administrację      0,00 

(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),           0,00 

c) działalność gospodarczą,    0,00 

d) pozostałe koszty.     0,40  

8.  Liczba osób zatrudnionych w fundacji (wg zajmowanych stanowisk z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 

a) łączna kwota wynagrodzeń 

wypłaconych przez fundację (z 

podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne – z 

wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w 

działalności gospodarczej): 

 

 

863088,15 

(wynagrodzenia umowa o pracę) 

b) wysokość rocznego lub 

przeciętnego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom 

zarządu i innych organów 

fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością 

gospodarczą (z podziałem jw.): 

 

 

Nie dotyczy 

 

c) wydatki na wynagrodzenia z 

umów zlecenia: 

25287,52

d) udzielone przez fundację 

pożyczki pieniężne (z podziałem 

wg ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców, 

warunków przyznania pożyczek z 

podaniem podstawy statutowej 

ich przyznania): 
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 0,00 

e) kwoty ulokowane w banku wraz z 

nazwą banku: 

 

1 027157,49  

( Bank BGŻ PBN Paribas S.A) 

 

f) wartość nabytych obligacji oraz 

wielkość objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego (nazwy spółek): 

Nie wystąpiło 

g) nabyte nieruchomości (ich 

przeznaczenie, wysokość kwot 

wydatkowanych na to nabycie): 

Nie wystąpiło 

h) nabyte pozostałe środki trwałe: Nie wystąpiło 

 

i) wartości aktywów i zobowiązań 

fundacji  ujęte we właściwych 

sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów 

statystycznych: 

 

wartość aktywów - 1 095429,51 

wartość zobowiązań- 44646,76

9.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 

oraz wyniki finansowe z tej działalności: 

Nie wystąpiło 

10.  Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych: 

Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4. Podatek 

należny z tego tytułu za rok 2016 został w całości odprowadzony do US w 

wymaganych terminie.   

Dochody fundacji są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych, zgodnie z art. 17 pkt. 1 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowych od osób 

prawnych (Dz. U. z 2011 nr 74 poz. 397). Fundacja w tym zakresie składa CIT-8 do 

US. 



 

8 

 

ul. Królowej Marysieńki 48  
02-954 Warszawa 
+48 22 550 28 25 
+48 22 550 28 26 
fde@fde.org.pl 
www.fde.org.pl 

Fundacja ma prawo do zwrotu bezpośredniego VAT od kosztów finansowanych ze 

środków pomocy zagranicznej spoza Unii Europejskiej na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2013 r., poz.1656). 

Fundacja w tym zakresie składa miesięcznie do US deklarację VAT-7.  

11.  Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona 

kontrola w fundacji,  jeśli była  - wyniki kontroli: 

Nie było.  

11.  Podpisy co najmniej 2 członków zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej) 

 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

data i podpis     data i podpis 

  


