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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

ZA ROK 2010 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.529). 

 

1) Nazwa organizacji: 

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci 

Ul. Dworcowa 18, 43-211 Piasek, woj. śląskie, powiat pszczyński, gmina Pszczyna. 

Tel. 032 210 52 15, e-mail: biuro@cefpolska.pl, www.cefpolska.pl 

KRS 0000178591, NIP 638 00 15 056, Regon 271795943 

Data Wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

29.04.1993 r.  - F623\93, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI 

Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, Ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 

06.02.2004 r. -  nr KRS 0000178591 Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

Od dnia 21 grudnia 2009 Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci posiada statut organizacji 

pożytku publicznego. 

 

Zarząd Fundacji w składzie: 

1. Artur Połeć – Prezes Zarządu (44-240 Żory, Osiedle Powstańców Śląskich11 I /2), 

2. Robert Pielacha – Zastępca Prezesa Zarządu (08-530 Dęblin, ul. Wiejska 1), 

3. Jarosław Adam Korczak – Skarbnik (41-219 Sosnowiec, ul. Jana Długosza 29/19), 

4. Elżbieta Jolanta Korczak – Członek Zarządu (41-219 Sosnowiec, ul. Jana Długosza 29/19), 

5. Marek Mikołaj Grzela – Członek Zarządu (41-818 Zabrze, Banachiewicza 13/15), 

6. Bożena Jadwiga Grzela – Członek Zarządu (41-818 Zabrze, Banachiewicza 13/15), 

7. Dr Czesław Bassara – Członek Zarządu (43-211 Piasek, ul. Dworcowa 14). 

       

     Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

Celami Fundacji są: 

1. Rozwój nauki oraz propagowanie chrześcijańskiego etosu pracy. 

2. Działalność oświatowa i wychowawcza. 

3. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki. 

4. Opieka i pomoc społeczna. 

5. Skupianie nauczycieli, pisarzy, tłumaczy, twórców i artystów w kraju i za granicą wokół idei 

Fundacji. 

6. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i Kościołami w szczególności ze 

Społecznością Ewangelizacji Dzieci w rozwoju ruchu wydawniczego, piśmiennictwa polskiego i 

tłumaczeń literatury. 

7. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci. 

mailto:biuro@cefpolska.pl
http://www.cefpolska.pl/
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8. Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć misyjnych w kraju i za granicą. 

9. Organizowanie i prowadzenie programów szkoleniowych. 

Cele statutowe realizowane są poprzez: 

– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

– Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,  

– Działalność Organizatorów Turystyki, 

- Pozostała działalność wydawnicza, 

– Pozostałe drukowanie,  

– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

– Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2) Działalność Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci w roku 2010. 

 

Obozy dla dzieci i młodzieży 

Obóz dla nastolatków w Jarosławcu, sierpień 2010 (204 dzieci), 40 osób – wychowawcy. 

Obóz Wakacyjnych Misjonarzy, Jastrzębie Zdrój, czerwiec 2010, 16 uczestników, 3 pracowników, 8 

wolontariuszy. 

Konferencja dla dzieci, Turek (Bieszczady), czerwiec, 1 pracownik, 30 dzieci, 10 wolontariuszy. 

 

Kluby dla dzieci i młodzieży  

 

Kluby 5 Dni  

To projekt Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, 

realizowany w różnych miejscach Polski, oparty na zaangażowaniu lokalnych grup. Poprzez K5D 

chcemy docierać do dzieci bezpośrednio na ulicy, placach zabaw, itp. Program edukacyjno – biblijno 

– sportowy tych zajęć sprzyja budowaniu i kształtowaniu charakteru, życiowych umiejętności, 

edukacyjnych ambicji, wspiera moralne i etyczne postawy w oparciu o chrześcijańskie wartości. 

Pragniemy też uczyć tolerancji kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów.                                

Program odbywał się głównie w następujących miejscach w Polsce: 

Kluby 5 Dni, Jastrzębie Zdrój (2 miejsca), czerwiec - zaangażowanie 3 pracowników i 16 

wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Barczewo, lipiec - zaangażowanie 2 pracowników i 16 wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Tychy (2 miejsca), lipiec - zaangażowanie 4 pracowników i 6 wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Lędziny (2 miejsca), lipiec - zaangażowanie 4 pracowników i 6 wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Grodzisk Mazowiecki sierpień- zaangażowanie 7 wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Gliwice (2 miejsca), sierpień - zaangażowanie 4 wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Suszec, lipiec - zaangażowanie 2 pracowników. 

Kluby 5 Dni, Wodzisław Śląski (2 miejsca), lipiec - zaangażowanie 2 pracowników i 6 

wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Turek, lipiec, 5 wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Pszczyna (2 miejsca), lipiec 3 pracowników, 12 wolontariuszy. 
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Kluby 5 Dni, Inowrocław (3 miejsca), lipiec - 1 pracownik, 8 wolontariuszy. 

Kluby 5 Dni, Góra, sierpień - 3 pracowników, 2 wolontariuszy. 

Ponadto K5D organizowane były w innych miejscach w całym kraju przez wolontariuszy Fundacji. 

W projekcie wzięło udział ponad 1500 dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

 

Kluby Dobrej Nowiny 

To projekt Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci skierowany do dzieci, realizowany w 

różnych miejscach Polski, oparty na zaangażowaniu lokalnych grup. Poprzez program edukacyjno – 

biblijno – sportowy pragniemy budować i kształtować życiowe umiejętności, charakter, edukacyjne 

ambicje, wspierać moralne i etyczne postawy oparte na autorytecie chrześcijańskich wartości. 

Chcemy też uczyć tolerancji kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Program odbywa 

się we współpracy z kościołami chrześcijańskimi na terenie całego kraju. Projekt ten realizowany jest 

głównie przez wolontariuszy Fundacji.  

 

Szkolenia i seminaria 

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży, Jastrzębie Zdrój, czerwiec, 15 uczestników, 2 pracowników, 10 wolontariuszy. 

2. Skuteczne Nauczanie Dzieci - stopień 1, szkolenie dla nauczycieli i prowadzących Kluby Dobrej 

Nowiny dla dzieci, Rybnik, listopad, 4 uczestników szkolenia.  

3. Weekend szkoleniowy dla wolontariuszy, wiosna, jesień, Jastrzębie Zdrój - zaangażowanie 2 

pracowników i 4 wolontariuszy. 

 

Konferencje 

Konferencje Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci organizowane są głównie w celu 

rozpowszechniania idei Fundacji, poradnictwa rodzinnego i w ramach rozwoju kwalifikacji 

nauczycielskich wolontariuszy Fundacji, którzy zajmują się pracą z młodym pokoleniem. 

Naszym zadaniem jest wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu 

i odbudowywaniu więzi rodzinnych oraz w spełnianiu podstawowych funkcji społecznych.  

1. Konferencja dla 40 rodziców i nauczycieli, Rybnik, zaangażowanie 3 pracowników i 8 

wolontariuszy. 

2. Konferencja dla 60 rodziców i nauczycieli, Piasek, zaangażowanie 2 pracowników i 8 

wolontariuszy. 

3. Konferencja Społeczności Ewangelizacji Dzieci, Niemcy - Schonblick, 450 uczestników. 

4. Konferencje szkoleniowe w ramach „Gwiazdkowej Niespodzianki”: Chorzów, Radzyń Podlaski. 

Olsztyn, Piła; ponad 200 uczestników szkoleń. 

5. Warsztaty szkoleniowe dla osób biorących udział w programie „Najwspanialsza podróż” w 

ramach Gwiazdkowej Niespodzianki: Bielawa, Olsztyn, Białystok, Koszalin, Gryfów Śląski, 

Piasek.  

 

Działalność wydawnicza 

Dystrybucja bezpłatnej książeczki Dlaczego! Odpowiedzi na trudne pytania 

W kwietniu i maju 2010 Fundacja rozpowszechniła, we współpracy z kościołami i organizacjami 

chrześcijańskimi 40.000 egzemplarzy książeczki Dlaczego! Odpowiedzi na trudne pytania !, która 

powstała po tragedii smoleńskiej i odpowiada na pytania dzieci w obliczu tej katastrofy, 
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Materiały dla dzieci i nauczycieli 

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci poprzez Wydawnictwo CEF Press przygotowała i 

wydała w 2010 roku następujące materiały dla dzieci i nauczycieli: 

1. Codzienne przygody z Bogiem, część 6 – książka dla dzieci i nastolatków. 

2. Poznaj Autora – materiały dla nauczycieli i rodziców do nauczania na temat Ducha Świętego. 

 

Korespondencyjne kursy biblijne – Bóg troszczy się o ciebie! 

W roku 2010 Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci otrzymała przesyłkę kursu 

korespondencyjny dla dzieci i nastolatków pod tytułem Bóg troszczy się o ciebie!, który składa się z 

dziesięciu lekcji. 

Planowana dystrybucja kursu dla dzieci – 2010 - 2012 rok. Kurs jest odpowiedzią na nasilające się 

zjawiska wśród młodych osób, również dzieci, takie jak: sięganie po używki, alkoholizm, 

narkomania, pornografia, przemoc rówieśnicza, nienawiść rasowa, problemy związane z upadkiem 

instytucji rodziny i inne.  

Zadaniem projektu jest wsparcie nauczycieli i duszpasterzy w realizacji programów profilaktyki, 

dostarczając nauczycielom i wychowawcom materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą, które 

okazują się pomocne poprzez: 

• przyjrzenie się najczęstszym powodom, dla których młodzież sięga po używki i używa przemocy 

(są to m.in.: problemy w szkole i problemy osobiste, presja rówieśników, stres, samotność, nuda, 

poczucie braku sensu życia, chęć dobrej zabawy i odreagowania); 

• uwrażliwienie na krótkotrwałe i tylko pozornie pozytywne działanie używek i pornografii ze 

wskazaniem na ogromne szkody, jakie powoduje ich nadużywanie; 

• pokazanie (na przykładzie prawdziwych historii), że droga do uzależnienia rozpoczyna się często 

bardzo niewinnie; 

• zachęcenie młodzieży do szukania innych możliwości rozwiązywania swoich problemów; 

• przekonanie młodzieży (poprzez osobiste świadectwo osób realizujących program), że możliwe jest 

życie bez używek, przemocy, pornografii, itp. 

 

Strona internetowa dla dzieci, www.klubodkywcy.com 

Klubodkrywcy.com to strona internetowa, dzięki której dzieci mogą zapoznawać się z treścią Pisma 

Świętego i uczyć się, jak stosować je w swoim życiu. Mogą korzystać z gier dostępnych na stronie 

internetowej, a nawet korespondować ze specjalnie przygotowanymi do tego osobami. 

Polecając naszą interaktywną stronę internetową, chcemy służyć pomocą rodzicom i dzieciom w 

bezpiecznym podróżowaniu w sieci internetowej. Nalegamy, aby dzieci wraz z rodzicami 

sprawdzały informacje o każdej stronie internetowej (o ile to możliwe), zanim na nią wejdą. 

Zachęcamy rodziców, aby uprzedzili swoje dzieci o zakazie podawania prywatnych informacji 

(adres, numer telefonu, e-mail) osobom, których nie znają. W przygotowaniu strony oraz jej 

obsłudze uczestniczyli pracownicy i wolontariusze Fundacji. 

Działalność charytatywna 

„Gwiazdkowa Niespodzianka” to akcja organizowana we współpracy z Samaritan’s Purse, 

polegająca na obdarowaniu dzieci z rodzin ubogich prezentami świątecznymi. Prezenty te w 

pudełkach po butach przygotowują dzieci i rodziny z krajów Europy Zachodniej. Część paczek w 

roku 2010 pochodziła z Polski.  



5 
 

Gwiazdkowe spotkania charytatywne dla potrzebujących dzieci odbywały się w grudniu i styczniu z 

udziałem pracowników Fundacji i objęły: Tychy, Górę i Pszczynę 

Ponadto spotkania „Gwiazdkowej Niespodzianki” prowadzone były przez wolontariuszy Fundacji w 

kilku innych miejscowościach.  

W roku 2010 udało się poprzez Fundację zebrać i przekazać pomoc finansową dla poszkodowanych 

w trzęsieniu  ziemi na Haiti w wysokości 52 869,18 zł.  

 

Wolontariat 

Wszystkie formy działalności Fundacji opierały się na zaangażowaniu wolontariuszy. Wolontariusze 

Fundacji mieszkają na terenie całego kraju, pochodzą z takich miejsc jak: Warszawa, Wrocław, 

Piasek, Turek, Jastrzębie Zdrój, Pszczyna, Dęblin, Żory, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Koszalin, 

Radom, Inowrocław, Bielsko Biała i wiele innych. Fundacja starała się pokryć koszty podróży 

wolontariuszy ze środków przeznaczonych na działalność statutową.  

3)  Działalność  gospodarcza 

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci działalności gospodarczej nie prowadziła. 

 

4) Odpisy uchwał zarządu Fundacji 
Uchwała z dnia 18.05.2010 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego (wraz ze sprawozdaniem 

finansowym). 

5) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów. 

W roku podatkowym 2010 Fundacja  otrzymała łączną wartość darowizn: 598.056,69 zł. W tym: 

1. darowizny pieniężne od krajowych osób fizycznych: 279.410,27 zł, 

2. darowizny pieniężne od krajowych osób prawnych, instytucji: 75.107,37 zł., 

3. darowizny pieniężne od osób i instytucji zagranicznych: 180.729,37 zł., 

4. darowizny pieniężne bezimienne: 31.421,02 zł. 

5. darowizny rzeczowe: 13.152,75 zł. 

6. Wpłaty 1% (OPP): 18.235,47 zł 

Wynik finansowy  z lat poprzednich do rozliczenia w roku 2010: 5.701,37 zł. 

Razem przychód statutowy: 603.758,35 zł. 

Pozostałe przychody: 6.510,07 zł (odszkodowanie z WARTA S.A., straty z zalania). 

Przychody finansowe: 768,14 zł (odsetki na lokacie bankowej). 

Otrzymane przychody  służą w całości do realizowania celów statutowych Fundacji. 

Razem wszystkie przychody  2010: 605.334,90 zł (CIT-8). 

Przychody z lat poprzednich: 5.701,66 zł. 

Razem wszystkie przychody 2010 z przychodami przeniesionymi z lat poprzednich: 611.036,56 zł. 

6) Informacja o strukturze kosztów. 

Koszty statutowe:  225.432,36 zł (związane z realizacją celów statutowych). 
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Koszty administracyjne: 227.389,89 zł (w tym koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych: 

115.006,02 zł). 

Pozostałe koszty: 0 zł.  

Koszty finansowe:  2.315,80 zł (koszty bankowe). 

Razem wszystkie koszty 2010:  455.138,05  (CIT-8). 

Koszty przeniesione z lat poprzednich: 0 zł. 

Razem wszystkie koszty 2010 z kosztami przeniesionymi z lat poprzednich: 455.138,05 zł. 

7) Dane o liczbie zatrudnionych osób i przychodach organizacji. 

W 2010 r. w Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci zatrudnionych było 7 osób na umowach o 

pracę. W 2010 roku zatrudniono dodatkowo (okresowo) 2 osób na umowy o dzieło. 

 

8) Dane o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń. 

W 2010 r. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci łącznie przeznaczyła na wynagrodzenia dla 

pracowników kwotę: 115.006,02 zł, co było związane bezpośrednio z realizowaniem działalności 

statutowej. 

 

9) Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu. 

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci nie wypłaca wynagrodzenia członkom zarządu. 

Działalność członków zarządu opiera się wyłącznie na społecznej, nieodpłatnej aktywności. 

 

10) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów-zleceń. 

W 2010 r. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci wypłaciła kwotę 0 zł brutto tytułem 

wynagrodzenia od umów-zleceń. 

 

11) Dane o udzielonych pożyczkach. 

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci nie udziela pożyczek. 

 

12) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Na koniec 2010 r. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci posiadała na rachunku bankowym 

48.120,52 zł oraz 5.835 zł na rachunku oszczędnościowym. 

 

13) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego. 

W 2010 r. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci nie nabywała obligacji ani udziałów w 

spółkach prawa handlowego. 

 

14) Dane o nabytych nieruchomościach.                                                                                               

W 2010 r. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci dokonała zakupów nieruchomości. Zakup 

doszedł do skutku w styczniu 2010 roku. Łącznie koszt siedziby to 447.684 zł.  

 

15) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

W 2010 r. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci nie dokonała zakupu środków trwałych. 

 

16) Dane o wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych. 

W 2010 roku Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci dysponowała łączną sumą aktywów: 

553.628,71 zł. Zobowiązania łącznie: 22.730,20 zł. 
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17) Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

W 2010 r. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci nie realizowała zadań zleconych przez 

podmioty państwowe i samorządowe. 

 

18) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 

Fundacja SED składa właściwemu Urzędowi Skarbowemu roczne deklaracje podatkowe - podatek 

dochodowy od osób prawnych CIT-8. Na podstawie informacji przedstawionej Urzędowi 

Skarbowemu Fundacja zwolniona jest ze składania deklaracji miesięcznych. Fundacja nie posiadała 

żadnych zaległości finansowych wobec instytucji państwowych. 

   

19) Informacja o kontrolach, które miały miejsce w Fundacji 

W dniu 06.04.2011 roku w siedzibie Fundacji zebrała się komisja rewizyjna Fundacji w celu 

dokonania kontroli finansowo – merytorycznej z działalności Fundacji. Komisja nie stwierdziła 

żadnych nieprawidłowości w dokumentacji. Posiadane środki w 2010 roku były wydatkowane 

zgodnie z zapisanymi celami ujętymi w Statucie Fundacji. 

W 2010 r. w Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci nie dokonywano żadnej kontroli przez    

organa publiczne. 

 

 

 

 

 

Podpisy członków zarządu: 

 

 


