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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012 

1. Sprawozdanie sporządzono dla Fundacji działającej pod nazwą ”Wychowanie bez 
porażek". 

2. Fundacja posiada nadany numer NIP 851-29-82-884. 

3. Fundacja wpisana jest do rejestru stowazyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000261181. 

4. Sprawozdaniem objęto okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Fundację. 

6. W jednostce stosuje się politykę rachunkowości w zakresie zgodnym z ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

7. Prezesem Fundacji jest Pani Violetta Kruczkowska, a wiceprezesem Pan Piotr Chwalisz. 

8. Fundacja posiada Radę Fundacji, w skład której weszły Pani Gajek Katarzyna i Pani 
Alina Radny. 

9. Fundacja działa w oparciu o Statut.  

10. Celami Fundacji są: 
a. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej; 
b. wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży; 
c. propagowanie i szerzenie idei rozwiązywania konfliktów między rodzicami a dziećmi 

metodą „bez przegranych”; 
d. upowszechnianie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych; 
e. wspieranie rodziców w dążeniu do rozwijania ich umiejętności wychowawczych i 

komunikacji interpersonalnej; 
f. wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych; 
g. propagowanie nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach 

konfliktowych. 
 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fundacja „Wychowanie bez porażek” Organizacja Pożytku Publicznego 
ul. Piotra Skargi 48, 71 – 422 Szczecin, 602 33 61 09, 606 36 40 46 

email: fundacja@gordon.edu.pl, internet: www.gordon.edu.pl/fundacja.html 
KRS: 0000261181, REGON: 320241807, NIP: 8512982884 

Bank Ochrony Środowiska nr konta: 79 1540 1085 2030 5302 9719 0001 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2012 

Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XVII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000261181 w dniu 28 
lipca 2006 roku, stąd tez rozpoczęła działalność dopiero od 1 września 2006 roku. 

1. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie dysponowała środkami trwałymi.  

2. Fundusz podstawowy Fundacji wyniósł 1000,00 zł i jest to wpłata Fundatora. 

3. Rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa za okres sprawozdawczy 
zostały sporządzone, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 
15.11.2001r. (Dz .U. 737 poz. 1539). 

4. Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała stratę w wysokości 1478,28 zł. 

5. Na koniec okresu nie występowały krótkoterminowe rozliczenia okresowe. 

6. Uzyskane przychody w okresie sprawozdawczym to 17689,29 zł tytułem wpłat na cele 
statutowe oraz tytułem naliczonych odsetek na rachunku bankowym 0,23 zł. 

7. Zobowiązania - podatek dochodowy od umowy o dzieło w kwocie 672,00 zł.  

8. Zapasy nie występują. 

9. Dane o stanie rezerw. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe 
ze względu na brak zagrożenia, że będą wypłacane. Fundacja nie zatrudnia 
pracowników. 

10. W celu spełnienia kryteriów określonych w art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, realizacja podstawowych zasad 
rachunkowości przez Fundację polega na ich stosowaniu w następujący sposób: 

a. Zasada ciągłości - art. 5 ust. 1 w/w ustawy - jednostka w kolejnych latach 
obrotowych będzie dokonywała jednakowego grupowania tych samych operacji 
gospodarczych i na tych samych kontach, będzie stosowała jednakowe zasady 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych szczegółowo opisanych 
w niniejszej dokumentacji. W kolejnych następujących po sobie latach obrotowych 
będą stosowane jednolite zasady wyceny aktywów i pasywów przyjęte w niniejszej 
dokumentacji oraz w sposób jednolity będzie ustalany wynik finansowy. 

b. Zasada porównywalności danych - jednostka poprzez realizację zasady ciągłości 
zapewni porównywalność danych przedstawionych w sprawozdaniu za kolejne lata. 
Jednak w przypadku zaistnienia ważnych dla jednostki powodów, rzetelności i 
jasności danych sprawozdania finansowego, jeżeli Rada Fundacji i Prezes Fundacji 
podejmie na mocy art. 8 ust. 2 ustawy, decyzję o zmianie stosowanych dotychczas 
metod - to nastąpi to ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym 
takie decyzje podejmie, a wpływ ewentualnych zmian na sprawozdanie finansowe 
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zostanie szczegółowo opisany w informacji dodatkowej z podaniem przyczyn tych 
zmian, jak również z określeniem liczbowych skutków zmian. Jednocześnie dane 
dotyczące roku poprzedniego w zakresie dokonanych zmian zostaną doprowadzone 
do porównywalności. 

c. Zasada kontynuowania działania - art. 5 ust. 2 w/w ustawy - każdorazowo na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego Rada Fundacji i Prezes Fundacji dokona 
oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki w celu:  

• przyjęcia tezy o kontynuowaniu przez nią działalności w nie zmniejszonym 
istotnie zakresie w okresie co najmniej roku od dnia bilansowego; 

• możliwości zastosowania wyceny aktywów i pasywów wg zasad 
obowiązujących jednostki kontynuujące działalność art. 28 ust. 1 ustawy;  

• przyjęcia wniosku o braku możliwości kontynuowania działalności, 
konieczności zastosowania wyceny aktywów i pasywów według art. 29 ustawy 
o rachunkowości tj. po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie 
wyższych od ich ceny nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu tnruałej utraty 
ich wartości. 

 

11. Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega badaniu z mocy ustawy. 
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Informacja dodatkowa za rok 2012 
 

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny: 
a. wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe według cen nabycia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne; 
b. wycena majątku finansowego według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 

spowodowane stałą utratą ich wartości. 
 

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym - brak zmian. 
 

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym - brak zdarzeń. 
 

4. Srodki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz ich umorzenie - brak. 
 
5. Zobowiązania na dzień bilansowy - podatek dochodowy od umowy o dzieło PIT4 = 

672,00 zł. 
 

6. Należności - brak. 
 

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO - brak na 
dzień bilansowy. 

 
8. Zyski i straty nadzwyczajne - nie odnotowano. 

 
9. W roku bilansowym fundacja nie zatrudniała pracowników. 

 
10. Przychody organizacji = 17689,52 zł, 

a. wpłaty  cele statutowe = 17689,29 zł, 
b. % od rachunku bankowego = 0,23 zł. 

 
11. Salda kont na koniec 2012r. wykazują nastepujące stany: 

a. konto 100 kasa - WN - 2106,28 zł, 
b. konto 130 bank - WN - 947,91 zł, 
c. konto 800 fundusz podstawowy - MA - 1.000,00 zł, 
d. konto 860 wynik finansowy - MA - 1382,19 zł. 

 
12. Wynik na działalności statutowej = 444,13 zł. 
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Bilans uproszczony za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANS
sporządzony  na  dzień:  2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31

AKTYWA
Aktywa  trwałeA. 0.00 0.00

II. Rzeczowe  aktywa  trwałe 0.00 0.00
0.000.00Należności  długoterminoweIII.

0.00 0.00
B. Aktywa obrotowe 3,860.47 3,054.19

Stan na
Treść  pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

74.00Należności  krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 3,786.47

2 Inne  rozliczenia  międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości  niematerialne  i  prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono  dnia:

Ewa Czerkies Ewa Czerkies

0.000.00Inwetycje  długoterminoweIV.

V. Długoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe

0.00
0.00

3,054.19

FUNDACJA  "WYCHOWANIE  BEZ  PORAŻEK"
71-422 SZCZECIN
PIOTRA SKARGI 48 
0000261181

1 Środki  pieniężne 3,786.47 3,054.19
2 Pozostałe  aktywa  finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 3,860.47 3,054.19

A. Fundusze  własne 3,860.47 2,382.19
I. Fundusz statutowy 1,000.00 1,000.00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2,860.47 1,382.19
1 Nadwyżka  przychodów  nad  kosztami  (wielkość  dodatnia) 2,860.47 1,382.19
2 Nadwyżka  kosztów  nad  przychodami  (wielkość  ujemna) 0.00 0.00
B. Zobowiązania  i  rezerwy  na  zobowiązania 0.00 672.00
I. Zobowiązania  długoterminowe  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek 0.00 0.00
II. Zobowiązania  krótkoterminowe  i  fundusze  specjalne 0.00 672.00
1 Kredyty  i  pożyczki 0.00 0.00
2 Inne  zobowiązania 0.00 672.00
3 Fundusze specjalne 0.00 0.00
III. Rezerwy  na  zobowiązania 0.00 0.00
IV. Rozliczenia  międzyokresowe 0.00 0.00
1 Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów 0.00 0.00

PASYWA

C. Krótkoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe 0.00 0.00

Pasywa razem 3,860.47 3,054.19

Druk: MPiPS strona 1 z 2
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Rachunek wyników za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACHUNEK WYNIKÓW
na  dzień:  2012-12-31

A. Przychody  z  działalności  statutowej 2,500.00 17,689.29
I. Składki  brutto  określone  statutem 2,500.00 0.00
II. Inne  przychody  określone  statutem 0.00 17,689.29
1 Przychody  z  działalności  statutowej  nieodpłatnej  pożytku  publicznego 0.00 0.00
2 Przychody  z  działalności  statutowej  odpłatnej  pożytku  publicznego 0.00 12,689.29
3 Pozostałe  przychody  określone  statutem 0.00 5,000.00
B. Koszty  realizacji  zadań  statutowych 0.00 18,133.42
1 Koszty  realizacji  zadań  statutowych  działalności  nieodpłatnej  pożytku  

publicznego
0.00 0.00

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota  za  bieżący  rok  
obrotowyPozycja

2 Koszty  realizacji  zadań  statutowych  działalności  odpłatnej  pożytku  
publicznego

0.00 18,133.42

C. Wynik  finansowy  na  działalności  statutowej  (wielkość  dodatnia  
lub ujemna) (A-B)

2,500.00 -444.13
3 Pozostałe  koszty  realizacji  zadań  statutowych 0.00 0.00

I. Zyski  nadzwyczajne  -  wielkość  dodatnia 0.00 0.00

74.000.00Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 0.06 0.23
0.000.00Pozostałe  koszty  (nie  wymienione  w  poz.  B,  D  i  H)F.

1 Zużycie  materiałów  i  energii 0.00 293.38

Sporządzono  dnia

FUNDACJA  "WYCHOWANIE  BEZ  PORAŻEK"
71-422 SZCZECIN
PIOTRA SKARGI 48 
0000261181

Rachunek  wyników  sporządzony  zgodnie  z  załącznikiem  do  rozporządzenia  Ministra  
Finansów  z  15.11.2001  (DZ.  U.  137poz.  1539  z  późn.  zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 560.00 960.38

637.00560.00Usługi  obce2

0.000.00Wynagrodzenia  oraz  ubezpieczenia  społeczne  i  inne  świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

0.000.00Pozostałe6

3 Podatki  i  opłaty 0.00 30.00

E. Pozostałe  przychody  (nie  wymienione  w  pozycji  A  i  G) 0.00 0.00

I. Wynik  finansowy  brutto  na  całokształcie  działalności  (wielkość  
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

1,940.06 -1,478.28

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski  nadzwyczajne  -  wielkość  ujemna 0.00 0.00
K Wynik  finansowy  ogółem  (I+J) 1,940.06 -1,478.28
I. Różnica  zwiększająca  koszty  roku  następnego  (wielkość  ujemna) 0.00 0.00

1,382.192,860.47Różnica  zwiększająca  przychody  roku  następnego  (wielkość  dodatnia)2

Druk: MPiPS strona 1 z 2



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fundacja „Wychowanie bez porażek” Organizacja Pożytku Publicznego 
ul. Piotra Skargi 48, 71 – 422 Szczecin, 602 33 61 09, 606 36 40 46 

email: fundacja@gordon.edu.pl, internet: www.gordon.edu.pl/fundacja.html 
KRS: 0000261181, REGON: 320241807, NIP: 8512982884 

Bank Ochrony Środowiska nr konta: 79 1540 1085 2030 5302 9719 0001 
 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 

Fundacja "Wychowanie bez porażek” jest organizacją charytatywną, nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Nasza fundacja jest organizacją pożytku publicznego o charakterze 
ogólnopolskim zajmującą się wspieraniem, rozwijaniem modelu edukacyjnego, który służy 
wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach międzyludzkich. Realizujemy to 
między innymi poprzez naukę skutecznej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych oraz rozwój umiejętności interpersonalnych.  

 
18 maja 2012r w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego 

odbyła się konferencja pt. „Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład”. Konferencję zorganizowała 
Fundacja „Wychowanie bez porażek” i Uniwersytet Szczeciński. Konferencja cieszyła  dużym 
zainteresowaniem, wzięło w niej udział blisko 300 osób w tym uczestnicy z poza regionu 
zachodniopomorskiego.  Byli to przedstawiciele środowisk naukowych,  specjaliści pracujący z 
rodziną, pedagodzy i psycholodzy, nauczyciele, studenci, rodzice wykonywujący różne zawody, 
trenerzy programów metody Gordona. 

Nazwa konferencji „Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład” jest przesłaniem, które ma 
pobudzać odbiorców do głębszego zastanowienia się nad ideą, że aby dobrze nauczać i 
wychowywać niezbędne jest przede wszystkim dawanie dzieciom dobrego przykładu. 
Konferencję zorganizowano  w roku 2012, który został ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka, 
wybitnego pedagoga, któremu nieobca była idea dawania dobrego przykładu. Poprzez 
korczakowskie idee, które są zawarte również w metodzie Gordona chciano zwrócić uwagę na 
to jak poprawić relacje i komunikację z dziećmi, jak zadbać o ich bezpieczeństwo i zdrowy, 
wszechstronny rozwój – „Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze, dorosły żartuje, a 
dziecko błaznuje, dorosły płacze, a dziecko się maże i beczy, dorosły jest ruchliwy, dziecko 
wiercipięta, dorosły smutny, a dziecko skrzywione, dorosły roztargniony, dziecko gawron, fujara. 
Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi coś powoli, a dziecko się guzdrze. Niby 
żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak - nawet kiedy się nie 
gniewają, kiedy chcą być dobrzy. Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i gniewa 
takie lekceważenie.” 

Ideą przewodnią konferencji było spotkanie z Paniami Adams, Lindą Adams – żoną 
Thomasa Gordona i osobą, która współtworzyła metodę Gordona oraz żyje tą ideą na co dzień 
popularyzując ją na całym świecie. Obecność Michelle Adams – córki dr Gordona dała 
możliwość praktycznego sprawdzenia pozytywnego i trwałego oddziaływania tej metody na 
dzieciach, które były wychowane w modelu pozytywnego rodzicielstwa właśnie za pomocą tej 
idei opracowanej w formie metody i konkretnych umiejętności  do praktycznego stosowania na 
co dzień. 

Konferencja współfinansowana była z funduszy Gminy Miasta Szczecina.  

Konferencja została objęła patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
Pana Władysława Kosiniaka - Kamysza,  Ministra Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas, 
Posła na Sejm RP Pani Magdaleny Kochan, Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, 
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anny Mieczkowskiej, 
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Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pani Marii Boreckiej oraz Mecenatem Miasta 
Szczecina. 

Patronatu medialnego udzieliła Telewizja Polska Szczecin, Radio Szczecin, magazyn 
Bliżej Przedszkola. Realizacją filmową podczas konferencji zajmowała się Agencja Mediowa 
Internetowe.tv 

Tematy poruszane podczas konferencji wywołały wiele interesujących dyskusji i 
ożywioną wymianę poglądów pomiędzy zaproszonymi gośćmi, a uczestnikami konferencji. 
Podczas całej konferencji, zarówno publicznie, jak i w kuluarach toczyły się bardzo żywe 
dyskusje. W głównej mierze dotyczyły one rodziny i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz 
sposobem porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów metodą „bez przegranych”, a także 
podmiotowym traktowaniem dzieci w domu, szkole, przedszkolu. Nie brakowało także głosów o 
konieczności rozpowszechnienia wśród rodziców, nauczycieli wiedzy na temat  doskonalenia 
umiejętności wychowawczych. 

Celami konferencji było: 
• pokazanie dobrych praktyk wychowawczych 
• upowszechnienie idei i wiedzy dotyczącej metody Gordona 
• podzielenie się doświadczeniami z praktyki stosowania metody Gordona 
• rozwijanie umiejętności i postaw wychowawczych opartych o nieagresywny model 
• wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży 
• inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem 
• upowszechnienie najnowszych metod wychowawczych 

 
Zrealizowano zakładane cele zadania w wymiarze dwukrotnie przewyższającym 

zakładane, na konferencji uczestniczyło blisko 300 pedagogów, psychologów, nauczycieli, 
studentów, rodziców i opiekunów, pracowników instytucji oświatowych i wspierania rodziny, byli 
to mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego oraz uczestnicy z poza 
naszego regionu. 

 
Ponadto przeprowadzono kilka wykładów i warsztatów w przedszkolach i szkołach. 

Podczas których rodzice i nauczyciele mogli zweryfikować swoje metody wychowawcze  i 
poznać skuteczne narzędzia wychowawcze, tak bardzo potrzebne w wychowywaniu dzieci i w 
kształtowaniu właściwych relacji w rodzinie. Zajęcia miały na celu rozpowszechnienie wśród 
rodziców i nauczycieli wiedzy na temat metody komunikacji dr Thomasa Gordona. Podczas 
spotkań przedstawiane były negatywne skutki stosowania wobec dzieci siły oraz ulegania. 
Prezentowane podstawowe założenia koncepcji T. Gordona w komunikacji: jak pomagać 
dziecku, kiedy przeżywa problem oraz jak mówić o własnych potrzebach. Wykłady spotkały się 
z dużym zainteresowaniem zarówno rodziców, dyrekcji szkół i przedszkoli oraz nauczycieli. 
Rodzice podkreślali ogromną potrzebę zmiany sposobu porozumiewania się z dziećmi i 
dostrzegali trudności na tym polu w swoich rodzinach. 

Program ma na celu pomoc rodzicom i nauczycielom w doskonaleniu umiejętności w zakresie: 
• aktywnego słuchania, 
• pokojowego rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, 
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• mądrego budowania autorytetu rodzicielskiego, 
• wyrażania własnych potrzeb poprzez komunikaty typu „ja”, 
• umiejętności komunikacji międzyludzkiej. 
  

Wszystkie nasze działania prowadziliśmy w celu wspierania kompetencji 
wychowawczych rodziców oraz propagowania metod wychowawczych opartych o metodę 
Gordona oraz pedagogikę Montessori.  


