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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Laboratorium Futurum”  

za 2016 rok  
  

Sporządzone w oparciu o treść  art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 

z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania 

z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku, Nr 50, poz. 529).  

  

1. 1. Dane rejestracyjne fundacji  

1. a) Nazwa fundacji – „Laboratorium Futurum”  

1. b) Siedziba i adres -  ul. 1 Maja 35/1a 55-200 Oława  

1. c) Adres korespondencyjny – ul. 1 Maja 35/1a 55-200 Oława  

1. d) Adres poczty elektronicznej – biuro@laboratoriumfuturum.org  

1. e) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 04.07.2013 roku  

1. f) Numer KRS - 00000468691  

1. g) REGON - 022184767  

1. h) Dane dotyczące Członków Zarządu:   

Daniel Górski – Prezes Zarządu  

Monika Hajdas – Sekretarz-Członek Zarządu  

  

1. i)  Określenie celów statutowych Fundacji:  

Celami Fundacji, zgodnie z obowiązującym statutem są:  

  

1) Działalność na rzecz ochrony środowiska, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.  

2) Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym propagowanie segregacji odpadów oraz recyklingu.  

3) Promowanie  ekologii  oraz  ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego, popularyzowanie  idei  recyclingu  

oraz  wpływanie  na  podnoszenie  świadomości  ogółu społeczeństwa w tej dziedzinie.  
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4) Edukacja społeczeństwa z zakresu segregacji odpadów oraz recyklingu.  

5) Promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska.  

6) Edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu.  

7) Zrównoważenie rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacja 

programów mających na celu edukację osób starszych oraz wyrównanie ich szans.  

  

      

Głównym działaniem Fundacji w 2016 roku były działania  edukacyjne wśród dzieci i młodzieży z 

miasta i gminy Strzelin. Projekt dotyczył rozwoju osobistego i umiejętności miękkich dzieci i młodzieży. 

Zaangażowana do działania została grupa dzieci i młodzieży gimnazjalnej z Miasta i Gminy Strzelin, która 

poprzez spotkania i pracę w grupie zdobędzie umiejętności społeczne. Dzięki tym działaniom dzieci i 

młodzież zyskała pewność siebie, pomysły na własną przyszłość i na działania w lokalnej społeczności. 

Wzmocniła swoje kompetencje w obszarze komunikacji i asertywności w relacjach z innymi, w oparciu 

o zasady współpracy i poszanowania. W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży, projekt został 

zrealizowany w 2016 roku w dwóch terminach: pierwszy od III do VI, drugi od IX do XII.  

W roku 2016 powstał również „Festiwal Organowy, była to kontynuacja działań z roku 

poprzedniego, gdzie nasza fundacja była współorganizatorem tego przedsięwzięcia w Gminie 

JelczLaskowice. Festiwal został zorganizowany od V do X 2016 roku.  

Środki do realizacji tych działań zostały pozyskane z dotacji samorządowych.  

  

  

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1) Opracowywanie  i  pilotowanie  programów  edukacyjnych  na  zlecenie  gmin, szkół i innych 

placówek.  

2) Prowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach i poza nimi.  

3) Prowadzenie kampanii  informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych bądź instruktażowych.  

4) Prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, warsztatów itp.   

5) Organizację konkursów  i innych akcji popularyzujących kwestie związane z ekologią.   

6) Prowadzenie działalności promocyjnej w kraju i za granicą.   
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7) Prowadzenie  i  popieranie  działalności  placówek  edukacyjnych  w  zakresie realizacji celów 

Fundacji.   

8) Organizowanie seminariów i konferencji o tematyce ekologicznej.  

9) Organizowanie  festynów,  balów  charytatywnych,  akcji  dobroczynnych, konkursów  i  loterii.  

10) Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych.  

11) Wspieranie  lokalnych  inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji.  

12) Współdziałanie z organami władzy, administracji, organami służby zdrowia, innymi osobami 

prawnymi bądź fizycznymi.   

13) Współdziałanie  bądź  wspieranie  innych  Fundacji  bądź  Stowarzyszeń, których cele statutowe są 

zbieżne z działalnością Fundacji.   

14) Uruchamianie punktów informacyjnych.  

15) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.  

16) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji.  

17) Prowadzenie i wspieranie ośrodków oraz schronisk dla zwierząt.  

18) Prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej.  

19) Promocja i reklama firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska.   

20) Wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska.  

21) Współpraca z organizacjami i instytucjami i osobami w kraju i za granicą.  

22) Aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich.  

23) Prowadzenie działalności wydawniczej, handlowej i produkcyjno-usługowej, w celu pozyskiwania 

środków do realizacji celów Statutowych.  
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.  

Opis projektów zrealizowanych w roku 2016:  

  

"Do It Now" - świadoma przyszłość młodzieży #1 i #2  

  

 W okresie od marca do czerwca 2016 w Mieście i Gminie Strzelin a dokładnie w Gimnazjum nr 2 w 

Strzelinie zostały zrealizowane warsztaty "DO IT NOW - świadoma przyszłość młodzieży #1 - warsztaty 

z zakresu umiejętności interpersonalnych.   

Podczas 24 godzin warsztatów uczestnicy rozwijali swoje umiejętności z zakresu: nawiązywania 

kontaktu, odpowiedniego nastawienia, Small Talk, schematu rozmowy, Elevator Pich, atrakcyjności 

interpersonalnej i osobowej, pozytywnego nastawienia, budowania zaufania, blokad wewnętrznych, 

przekonań, samooceny, własnych wartości, zalet i ograniczeń, asertywności, strategii zachowań, 

przestrzegania praw własnych i innych. W warsztatach wzięło udział 48 uczniów.  

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami została przeprowadzona druga edycja 

projektu "DO IT NOW - świadoma przyszłość młodzieży #2 (od września do grudnia), gdzie podczas 26 

godzin warsztatów uczestnicy rozwijali swoje umiejętności z zakresu: empatia, asertywność 

wypowiedzi, jasna komunikacja, jak pracuje ludzki mózg, neurony lustrzane a nasze zachowania, 

planowanie postępów, celowe działanie, praca na nawykach, zarzadzanie sobą w czasie, analiza koła 

życia, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. W warsztatach wzięło udział 47 uczniów.  

Odbiorcami projektów były dzieci i młodzież gimnazjalna z Miasta i Gminy Strzelin. Są to osoby, 

które już podejmują albo przygotowują się do podejmowania ważnych decyzji w swoim życiu. Jest to 

czas, w którym kształtują się nawyki i zachowania, także dotyczące kwestii finansowych, które będą 

stosowane w dalszym, dorosłym życiu. Uczestnikami projektu były osoby, które interesuje się rozwojem 

osobistym lub/i zagadnieniami związanymi z przyszłością i finansami. Przeprowadzenie tego typu 

warsztatów było odpowiedzią na występujące zapotrzebowanie. Uczestnikami projektu były osoby, 

które chcą się rozwijać i poprawiać swoje umiejętności miękkie, zwiększać wiedzę o sobie i odkryć swój 
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potencjał i ukryte możliwości, a przy okazji poznać nowych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, 

marzenia i aspiracje.  

Metody działania, które zostały zaproponowane dzieciom i młodzieży to cykliczne warsztaty z 

zakresu umiejętności interpersonalnych oraz osobistych odbywające się w dogodnych godzinach w 

uczęszczanych przez nie gimnazjach. Uczestnicy projektów mogli także skorzystać z "Kredensu 

Rozwoju" - kredensu z pozycjami związanymi z rozwojem osobistym, przywództwem, psychologią 

sukcesu itp, (kilkadziesiąt tytułów), które były wypożyczane osobom zainteresowanym. Zdobyta przez 

dzieci i młodzież wiedza i umiejętności będzie bardzo przydatna w ich późniejszym życiu zawodowym.  

  

  

Festiwal Organowy 2016  

  

 Fundacja w 2016 roku była współorganizatorem dużego przedsięwzięcia, trzeciego z kolei, jakim był 

„Festiwal Organowy”. Festiwal odbył się w miejscowości Jelcz-Laskowice i fundacja wspierała tą 

inicjatywę od maja do października. Była to kontynuacja działań z poprzedniego roku.  

 Celem festiwalu było propagowanie muzyki organowej. Publiczność mogła podziwiać pełen zakres 

możliwości organów, artyści oprócz utworów uznanych twórców, jak Jan Sebastian Bach, Wolfgang 

Amadeusz Mozart, czy Franciszek Schubert, prezentowali swoje umiejętności w organowych 

improwizacjach, które są niezwykłym połączeniem spontaniczności formy, harmonii i tematu, a treścią 

koncertów jest, nie tylko to, co zapisane w tekście lub partyturze nutowej.  

Tegoroczny festiwal wzbogacony został o występy solistów, organom towarzyszyły również 

trąbka, altówka lub wiolonczela. Wykazano, iż organy nie służą tylko oprawie liturgicznej ale stanowić 

mogą również wszechstronny instrument muzyczny. Odbyły się cztery koncerty od czerwca do września 

w tym dwa wsparte ze środków powiatu oławskiego.  

  

  

  

  

  

  



  

Fundacja "Laboratorium Futurum" ul. 1 maja 
35/1a, 55-200 Oława KRS: 0000 468691 NIP: 912-187-39-
67 Regon: 022184767  

  

  

  
  

4. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 

darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy).  

  

Fundacja zrealizowała w 2016r. przychody z działalności statutowej w kwocie: 19 680 zł na które 

składają się:   

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – 18 160,00  zł.  

- Darowizny: 170,00 zł - Dotacje:  

  

• Festiwal Organowy: 8 000,00 zł.  

• „Do IT NOW – Świadoma Przyszłość Młodzieży”: 5 000,00 zł.  

• „Do IT NOW – Świadoma Przyszłość Młodzieży #2”: 4 990,00 zł.  

  

Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 1 520,00 zł.  

- Klub Futurum Gra o Przyszłość Gmina Strzelin: 1 520,00 zł.  

  

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 0,00 zł.  

  

5. Informacja o strukturze kosztów.  

Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2016 w kwocie 19 847,00 zł: obejmują:  

  

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 17 998,11  zł.:  

- Festiwal Organowy:  8 000,00 zł.  

- „Do IT NOW – Świadoma Przyszłość Młodzieży”: 5 000,00 zł - „Do IT NOW – Świadoma Przyszłość 

Młodzieży #2”: 4 990,00 zł - Pozostałe koszty działalność statutowa Fundacji: 8,11 zł.  

  

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej – 1 520,00 zł.:  

- Klub Futurum Gra o Przyszłość Gmina Strzelin: 1 520,00 zł.  
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Na koszty administracyjne w kwocie 328,89 zł. składają się:   

- usługi obce (koszty bankowe, poczta): 30,61 zł.  

- pozostałe koszty (zakup niezbędnego oprogramowania, licencji): 298,28 zł.  

  

Wynik finansowy za rok 2016 wykazuję stratę w kwocie 167,00 zł, zrealizowaną w roku 

sprawozdawczym nadwyżkę kosztów nad przychodami działalności Fundacji.    

  

6. Fundacja „Laboratorium Futurum” w 2016 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.  

  

  

  

7. Uchwały zarządu w 2016 roku:  

Uchwała nr 5 z dnia 30.06.2016r. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za 2015 

rok  

  

8. Dane o:  

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:  

Fundacja zatrudniała pracowników na umowę zlecenie w ciągu roku 2016 w liczbie osób 1; 1 specjalista.  

  

b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  

W skali roku wynagrodzenia osób na umowę zlecenie wynosiły 0,00 zł brutto oraz świadczenia  w 

wysokości  0,00 zł.  

      

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:  
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Przedstawiciele organów Fundacji tj. Zarządu oraz Rady pełnią funkcje społecznie i nie otrzymują 

wynagrodzenia.  

  

d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:  

Wynagrodzenia od umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło) wyniosły 0,00 zł.   

  

e. udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek:  

Nie dotyczy.  

  

  

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych i lokat ze wskazaniem banku:  

Fundacja w 2016 nie miała żadnych lokat na rachunku bankowym.  

Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2016r. w kwocie 23,86 zł. składają się :    

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji 13,61 zł. – Volkswagen Bank  

b) środki pieniężne w kasie 10,25 zł.  

  

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek; Nie dotyczy.  

  

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie,  

Nie dotyczy  

  

i. nabytych pozostałych środkach trwałych,  

Fundacja rozpoznaje środki trwałe o wartości wyższej od  kwoty 3 500,00 zł. W roku 2016 nie zostały 

nabyte środki trwałe.  

  
9. Fundacja nie poniosła w roku 2016 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków 

nadzwyczajnych.     
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10. Fundacja w 2016r. nie nabyła żadnych obligacji ani akcji.  

  

11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  

  

12. Fundacja nie ma żadnych aktywów i zobowiązań ujętych w innych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych.  

  

  

13. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 

Nie dotyczy.  

  

14. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

Zobowiązania budżetowe fundacji realizowane są na bieżąco. Stan zobowiązań publiczno-prawnych na 

31 grudnia 2016 r. wynosił: 0,00 zł. Fundacja składała za roku 2016 następujące deklaracje podatkowe:  

CIT-8 wraz z załącznikami, PIT-4R, PIT-8AR.   

  

15. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była 

- to jej wyniki.  

W roku 2016 nie była przeprowadzana kontrola.  

  

  

Sporządzono 29.12.2017r. w Oławie  

  

  

  


