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Nazwa fundacji 

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 

 

Siedziba i jej adres 

ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa 

 

Data wpisu do KRS 

23 stycznia 2013 r. 

 

Numer KRS 

0000447236 

 

Numer REGON 

146520479 

 

Członkowie zarządu 

Lidia Kuczmierowska 

Prezes zarządu  

 

Cele statutowe fundacji 

1. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć przyczyniających się do profesjonalizacji i 

podnoszenia jakości działań podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, aby dzięki temu 

skuteczniej i efektywniej realizowały swoją społeczną misję;  

2. Promowanie i rozwój nowych standardów oraz modeli kształcenia kadr pracowników, 

współpracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną;  

3. Stwarzanie przestrzeni dla wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i 

inspirowania w obszarach zarządzania organizacjami non-profit oraz edukacji dorosłych.  

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

W 2014 roku aktywność FAOO koncentrowała się w 3 obszarach: 

− realizacja dwóch edycji Programu Menedżerowie NGO PROMENGO, 

− rozwój zasobów edukacyjnych udostępnianych na platformie e-learningowej Kursodrom, 

− organizowanie Spotkań FAOO – interaktywnych wydarzeń edukacyjnych poświęconych 

wybranym zagadnieniom dotyczącym zarządzania organizacjami pozarządowymi.  

 

• Program Menedżerowie NGO PROMENGO 

PROMENGO to blisko roczny program łączący elementy uczenia się stacjonarnego, e-learningu oraz 

praktycznego wdrażania indywidualnych rozwiązań z zakresu zarządzania, którego celem jest 

podnoszenie kompetencji kadr kierowniczych organizacji pozarządowych. Tematyka szkoleń 

obejmuje następujące obszary: planowanie strategiczne, marketing, rozwój zasobów ludzkich, 

pozyskiwanie środków (fundraising), zarządzanie finansami, wybrane zagadnienia prawa, zarządzanie 

zespołem, umiejętności interpersonalne, ewaluacja. 
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I edycja Programu 

W 2014 roku realizowano pierwszą i drugą edycję programu. W ramach pierwszej edycji, rozpoczętej 

w lipcu 2013 r., zorganizowano 3 zjazdy szkoleniowe,  Uczestnicy w 3 równoległych grupach podnosili 

swoje kompetencje z zakresu zarządzania zespołem, umiejętności interpersonalnych i ewaluacji. 

Łącznie przeprowadzono po 72 godziny dydaktyczne szkoleń stacjonarnych dla każdej z grup, 

uzupełnionych o indywidualne konsultacje online. Ponadto udostępniono narzędzie diagnostyczne 

Extended Disc służące ocenie indywidualnych zachowań w środowisku pracy. W maju odbyło się 

uroczyste zakończenie programu wraz z wykładem gościa specjalnego i rozdaniem certyfikatów. 

Organizacjom reprezentowanym przez osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki nauczania, przyznano 

niewielkie nagrody-dotacje rozwojowe. 

 

W pierwszej edycji programu uczestniczyły łącznie 44 osoby z 40 organizacji pozarządowych z całej 

Polski. Przeprowadzono 504 godziny warsztatów stacjonarnych oraz ok. 500 godzin konsultacji 

indywidualnych. Szacuje się, iż uczestnicy poświęcili na naukę własną średnio 175 godzin. Certyfikaty 

ukończenia programu otrzymało 12 osób, które zaliczyły wszystkie przedmioty (pozytywna ocena 

prac wdrożeniowych, spełnienie kryterium obecności, zdanie testu e-learningowego z każdego 

przedmiotu). Pozostałe osoby uzyskały dyplomy. 

 

II edycja Programu 

Rekrutację uczestników do II edycji programu przeprowadzono w lipcu 2014. Ostatecznie 

zakwalifikowano 47 osób pełniących kierownicze funkcje, pochodzących z 45 organizacji 

pozarządowych, dysponujących budżetem pozwalającym na realizację przedsięwzięć adresowanych 

do szerszych grup odbiorców i na zatrudnienie stałego zespołu. Reprezentowanych było 12 

województw i niemal wszystkie pola działalności NGO.  

 

We wrześniu odbyła się inauguracja programu, także we wrześniu miał miejsce pierwszy zjazd 

szkoleniowy. Kolejne zjazdy zorganizowano w październiku, listopadzie i grudniu. Przeprowadzone 

szkolenia stacjonarne obejmowały tematykę marketingu, fundraisingu, zarządzania zasobami 

ludzkimi, wybranych zagadnień prawnych, zarządzania finansami i planowania strategicznego. 

Łącznie było to 216 godzin dydaktycznych zajęć, nie licząc nauki online. Do każdego przedmiotu 

udostępniono na platformie Kursodrom kurs e-learningowy i dodatkowe materiały przygotowane 

przez prowadzących zajęcia. Podobnie, jak w I edycji, uczestnicy wykonywali zadania zaliczeniowe, 

polegające na zastosowaniu przekazanej wiedzy i umiejętności do rozwiązania konkretnych 

problemów w swoich organizacjach. Prace te można było konsultować z trenerami. Każdy uczestnik 

otrzymał ocenę punktową oraz opisową indywidualną informację zwrotną.  

 

Uczestnicy mieli także możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ich organizacjom dotacji na 

częściowe pokrycie kosztów delegacji na zjazdy szkoleniowe w ramach Promengo. Dotacje takie 

przyznano 11 organizacjom. 

 

• Platforma e-learningowa Kursodrom 

Platforma Kursodrom to miejsce w wirtualnej przestrzeni, gdzie udostępniane są kursy, filmy i inne 

treści edukacyjne do samodzielnego wykorzystania z zakresu szeroko rozumianego zarządzania 

organizacjami pozarządowymi. Kursodrom, początkowy otwarty tylko dla uczestników obu edycji 

PROMENGO, w lutym 2014 został otwarty także dla użytkowników publicznych. Przez cały 2014 rok 
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systematycznie rozwijano ofertę edukacyjną platformy. Na koniec roku znajdowało się na niej 12 

kursów (każdy z nich to min. 2 godziny nauki) oraz 22 filmy edukacyjne, będące skrótami prezentacji 

gości wydarzeń organizowanych przez FAOO. Łączna liczba wykorzystań kursów wyniosła 1157. Jeden 

użytkownik publiczny średnio przechodził 1,57 kursu. Ok. 80% użytkowników Kursodromu przeszło 

całe kursy, z czego 75% przystąpiło do testów. Certyfikaty otrzymało 60% podchodzących do testów. 

Z kolei wszystkie filmy wyprodukowane przez FAOO odnotowały na koniec grudnia 2170 wyświetleń. 

Systematycznie zwiększała się liczba użytkowników publicznych Kursodromu. Na koniec lipca 2014, 

kiedy kończyła się I edycja Programu, odnotowano 680 użytkowników; na koniec września liczba 

kursonautów wyniosła 787 osób, zaś na koniec grudnia – 934.  

 

• Spotkania FAOO 

Trzecim obszarem działalności fundacji są spotkania łączące formułę seminarium z formułą 

interaktywnego warsztatu. Dotyczą one różnorodnych zagadnień dotyczących zarządzania 

organizacjami pozarządowymi. Są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W 2014 zorganizowano 

3 takie wydarzenia.  

Pierwsze z nich, zorganizowane w styczniu 2014 r., dotyczyło rozwoju menedżerów. Seminarium „Jak 

zarządzać sobą? Zarządzanie samorozwojem jako ważna kompetencje menedżerska” poświęcone 

było różnym formom wspierania indywidualnego rozwoju menedżera (metoda TROP, tutoring, 

narzędzia autodiagnozy na przykładzie Extended Discu, e-portfolio, różne podejścia do rozwoju 

duchowego).  

Drugie seminarium poświęcone zostało fundraisingowi. Dwudniowe spotkanie „Fundraising - fakty i 

mity” było okazją do prezentacji różnych strategii i metod pozyskiwania środków od osób 

indywidualnych i biznesu przez doświadczone organizacje, które odniosły fundraisingowy sukces. 

Z kolei w grudniu zorganizowano seminarium pt. „Czy organizacje pozarządowe dobrze zarządzają 

ludźmi?” Program spotkania składał się z 3 części: „Co mówią fakty? Zarządzanie ludźmi w świetle 

badań”, „Dylematy zarządzania ludźmi i jak je rozwiązywać. Perspektywa praktyków”, „Ludzie w 

procesie zmiany. Zmiana pokoleniowa w organizacjach. Problem sukcesji”. 

W spotkaniach tych wzięło udział łącznie blisko 200 osób, zaś swoje prezentacje przedstawiło 26 

gości. 

 

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych 

9 lipca 2014 fundacja podpisała umowę dotacji nr B145/2014/PLN z Polsko-Amerykańską Fundacją 

Wolności, na mocy której została jej udzielona dotacja w wysokości 1 140 000 PLN na realizację 

Programu „Wspieranie organizacji pozarządowych 2014 – Akademia NGOs”. 

Z końcem sierpnia 2014 FAOO złożyła końcowe sprawozdanie merytorycznie i finansowe z realizacji 

Programu „Wspieranie organizacji pozarządowych 2013 – Akademia NGOs” w ramach dotacji 

B131/2013/PL udzielonej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.  We wrześniu sprawozdanie 

zostało przyjęte i zaakceptowane. 
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16 października 2014 fundacja podpisała umowę dotacji z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego w wysokości 105 750 PLN przeznaczoną na przygotowanie, wyprodukowanie i 

udostępnienie  e-learningowego kursu nt. rzecznictwa. 

18 grudnia Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i FAOO podpisały aneks do umowy dotacji nr 

B145/2014/PLN zwiększający kwotę dotacji do 1 180 000 PLN. Dodatkowa kwota 40 000 PLN została 

przeznaczona na stworzenie stanowiska konsultanta ds. funduszy europejskich. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Fundacja 31 marca 2014 roku została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w KRS. W 2014 dokonała 

tylko jednej transakcji sprzedaży usług e-learningowych (PKD 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy 

edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). 

 

Uchwały zarządu 

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 31 marca 2014 roku w 
sprawie prezentacji kosztów administracyjnych w sprawozdaniu finansowym  

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 20 maja 2014 roku w 
sprawie dotacji rozwojowych dla organizacji osób uczestniczących w Promengo   

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 18 czerwca 2014 roku 
o zleceniu produkcji kursów e-learningowych 

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 2 lipca 2014 roku w 
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 24 lipca 2014 roku w 
sprawie nagrody dla pracownika 

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 31 lipca 2014 roku w 
sprawie rozliczenia kosztów księgowanych na koncie rozliczeń międzyokresowych dla umowy 
dotacji PAFW B131/2013/PLN 

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 16 września 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenie listy uczestników II edycji Programu Promengo  

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 22 września 2014 roku 
w sprawie przyznania dofinansowania kosztów podróży uczestników II edycji Programu 
PROMENGO 

• Uchwała Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich z dnia 22 października 2014 
roku o zleceniu ewaluacji Programu Menedżerowie NGO PROMENGO 

 

 

Przychody fundacji w 2014 roku 

Przychody z dotacji 2014     895 750,00 PLN 

Przychody z  dotacji pozyskanych w 2013   454 320,88 PLN 

Przychody z działalności gospodarczej          2 699,19 PLN 

Przychody finansowe            5 766,21 PLN 

Zaokrąglenia VAT                    3,26 PLN 

Razem przychody                 1 358 539,54 PLN  

  

Udział przychodów z działalności gospodarczej  

w przychodach ogółem                 0,2% 
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Koszty fundacji w 2014 roku 

Koszty działań statutowych                  786 461,98 PLN  

Koszty  ogólnego zarządu                     84 995,05 PLN  

Koszty finansowe                             22,40 PLN 

Zaokrąglenia VAT                 3,30 PLN       

Koszty razem           871 482,73 PLN  

                   

Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

1 

 

Łączna kwota wynagrodzeń w 2014 roku 

Łączna kwota wynagrodzeń      47 000,00 PLN 

Nagrody                850,00 PLN 

 

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych organów 

fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 

0 PLN 

 

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

266 787,00  PLN 

 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 

0 zł 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Środki ulokowane są w Banku Nordea  SA/PKO BP (po przejęciu Nordei przez PKO BP) 

Stan na 31.12.2014 r. 

Rachunek główny 

88 554,86 PLN 

Rachunki środków wyodrębnionych 

41 0115,40 PLN 

Lokaty 

380 000,00 PLN 
 

 

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

0 PLN 

 

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 

nabycie 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości w 2014 roku. 

 

Nabyte pozostałe środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) 10 839,40 PLN 
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Rzeczowe aktywa trwałe (3 laptopy, 1 rzutnik)               12 697,47 PLN  

 

Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych 

W 2014 roku Fundacja nie sporządzała sprawozdania dla celów statystycznych. 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym 

informacje o składanych deklaracjach podatkowych 

Fundacja składała w roku 2014 deklaracje VAT-7, za rok 2014 złożone zostały  deklaracje CIT-8  oraz 

PIT-4R. W okresie styczeń-listopad 2014 r. łącznie wpłacono 25 184,00 PLN tytułem zaliczek na PIT4. 

Do zapłaty za grudzień 2014 pozostało 3 108,00 PLN podatku PIT. Należności z tytułu VAT do zwrotu 

dla fundacji na koniec 2014 roku wyniosły 4 818,00 PLN. 

 

Kontrole przeprowadzane w fundacji 

W 2014 roku nie przeprowadzono w fundacji kontroli. 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Lidia Kuczmierowska 


