
 

 
Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego  

 
Sprawozdanie z działalności fundacji w roku  2010 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 
 

 

 

 
1) Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. 
Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

/Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 
 

2) Dane fundacji: 
 

Nazwa: Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego 
Siedziba: 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98A 

Adres do korespondencji: 20-806 Lublin, ul. Ks. W. Danielskiego 10 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 3 kwietnia 1998 roku 

Nr KRS: 0000208956 Nr Regon: 013121848 

 
3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego 

wpisu w rejestrze sądowym: 
Imię, nazwisko, adres zamieszkania: 

1. Dariusz Mikołaj Cupiał, ul. W. Danielskiego 10, 20-806 Lublin 
2. Krzysztof Pilch, ul. Sadowa 15/37, 38-500 Sanok 

3. Paulina Teresa Puto, Skroniów 157, 28-300 Jędrzejów 
 

4) Cele statutowe fundacji: 
 prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej, 

edukacyjnej, wychowawczej wśród wszystkich grup społecznych na 
rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji oraz 

przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, 
narodowość oraz przekonania, 

 promocja i wsparcie rozwoju rodziny, 

 przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, 
 wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

 inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz 
głębszego zrozumienia wagi i aktualności cyrylo-metodiańskiej 

spuścizny kulturowej. 
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5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem 

realizacji celów statutowych: 
 

Fundacja Cyryla i Metodego w roku sprawozdawczym realizowała program 
Inicjatywa Tato.Net: 

 
Wartości: Obecność ojca wzmocnieniem dla rodziny 

Wizja: Zwrócić dziecku serce ojca 
Misja: Pomaganie mężczyznom w rozwijaniu wizji odpowiedzialnego 

ojcostwa oraz budowaniu indywidualnego planu bycia aktywnym 
i spełnionym ojcem 

 

a) W roku sprawozdawczym Fundacja w ramach programu Inicjatywa 
Tato.Net zakończyła badania ewaluacyjne szkoleń prowadzonych dla 

ojców. Do analizy zakwalifikowano blisko 400 wypełnionych ankiet.  
 

b) W roku sprawozdawczym zakończony został projekt podjęty 
w 2009 roku - „Forum Ojców Rosji” (FOR), dofinansowany przez 

program RITA (Region in Transition) Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.  

Celem projektu było stworzenie w Rosji ośrodka eksperckiego na wzór 
biura Tato.Net w Lublinie, który podejmie zadania związane 

z odbudowaniem kultury odpowiedzialnego ojcostwa w Rosji. Działania 
miały objąć promocję odpowiedzialnego ojcostwa oraz przygotowanie 

opracowań analitycznych i edukacyjnych dla wspierania procesów 
demokratyzacyjnych przez wzmocnienie rosyjskich rodzin 

a w szczególności odzyskania nieobecnych ojców. Efektem końcowym 

projektu będzie uruchomienie procesu budowy ruchu społecznego 
odpowiedzialnego ojcostwa w Rosji FOR (Forum Ojców Rosji).  

Działania przeprowadzone w ramach projektu w roku 2010:  
- Uruchomienie procesu budowy sieci ojców w Rosji  

- Opracowanie modelu promocji „rosyjskiego ojca XXI w.” 
- Zorganizowanie IV Międzynarodowego Forum Ojców  

- Zorganizowanie pierwszych warsztatów dla przyszłych trenerów 
i organizatorów kursów – T4T Petersburg (10-12.12.2010).  

 
c) W roku 2010 Fundacja prowadziła akcję „Ojcostwo procentuje - 

Przekaż 1% podatku na Fundację Cyryla i Metodego”, w którą 
włączyli się wolontariusze, dobroczyńcy fundacji i uczestnicy warsztatów. 

1% podatku został przeznaczony na cele statutowe fundacji. 
 

d) Serwis internetowy www.tato.net 

Prowadzony i rozbudowywany był tematyczny portal internetowy 
w czterech językach, w którym mężczyźni mogli znaleźć informacje 

o wielu aspektach ojcostwa. Do ojców adresowany był również 
Elektroniczny Biuletyn Tato.Net, liczący ponad 2000 odbiorców. Od 

początku istnienia serwisu odnotowano ponad 2 360 000 odwiedzin.  
 

http://www.tato.net/
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e) Działalność szkoleniowa 

W roku 2010 w 28 projektach szkoleniowych prowadzonych przez 
Inicjatywę Tato.Net wzieło udział około 400 ojców. Przeprowadzone 

warsztaty to: 
-  „7 sekretów efektywnego ojcostwa”,  

-  „Bliżej – pełna łączność” 
-  „Tato i córka – nowe spojrzenie” (Puławy, Ostrołęka), 

-  „Ojciec niezłomny” (Wierzchowo) 
-  „Przygoda taty i dziecka” – spływy kajakowe rzekami: Bug, Dniestr 

i Prypeć,  
-  „Być ojcem” warsztaty w ramach VII Zjazdu Gnieźnieńskiego (12-14 

marca 2010) 

-  warsztaty zamknięte dla pracowników firmy Motorola w Krakowie 
 

f) W dniach 5-7 marca 2010 odbyło się IV Międzynarodowe Forum 
Ojców Tato.Net w Warszawie. Kilkudziesięciu uczestników rozmawiało 

o tym jak pogodzić karierę i ojcostwo, o potrzebie dziecka, by mieć i ojca 
i matkę, a także o tym, że ojcowie nie są „matkami-bis”.  

W czasie Forum osoby związane z Inicjatywą Tato.Net otrzymały 
Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta RP. śp. Lecha 

Kaczyńskiego. Orderami za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju rodziny, za propagowanie idei świadomego i odpowiedzialnego 

ojcostwa odznaczeni zostali: dr Ken Canfield (USA) i o. prof. Vasile Mihoc 
(Rumunia). Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani dr Dorota 

Kornas-Biela oraz dr Jacek Pulikowski - pracownicy naukowi prowadzący 
badania socjologiczne w dziedzinie rodziny, rodzicielstwa i ojcostwa stale 

współpracujący z Inicjatywą Tato.Net. 

 
g) Publikacje i artykuły 

W 2010 roku opublikowane zostało pierwsze wydanie książki „Wspólne 
odkrywanie świata” autorstwa Kena Canfielda.  

 
h) Wydarzenia w których uczestniczyła Inicjatywa Tato.Net: 

- 12-14 marca 2010 VIII Zjazd Gnieźnieński. 
 

i) Promowanie wartości zaangażowanego i odpowiedzialnego 
ojcostwa oraz  otrzymane wyróżnienie 

Działalność Fundacji spotkała się z żywym zainteresowaniem m.in. takich 
mediów jak: TVP1 (programy: Kawa czy herbata, My Wy Oni, Elastyczne 

formy zatrudnienia), TVP2 (programy: Pytanie na śniadanie, Potrzebna od 
zaraz, Pytając o Boga), TVN (program: Dzień Dobry TVN), Religia TV, 

Gość Niedzielny (artykuł: Więcej urlopów), Echo katolickie, Oaza.pl 

(wywiad dot. Projektu w Rosji), Polskie Radio 1 (audycja: Nocne rozmowy 
w jedynce), Tygodnik Solidarność (artykuł: Naucz się być ojcem), 

Opoka.org (artykuł: Ojcostwa trzeba się uczyć), iwoman.pl (wywiad: 
Dorastamy w deficycie ojca), magazyn „Sens” (artykuł: Tata daje radę), 

Polskie Radio Lublin, Kurier Lubelski. 
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6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

- brak 
 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 
 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 122 049,17 zł 
W tym:  

- ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0,00 zł 

- z darowizn: 36 659,20 zł 
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 

67 757,63 zł 
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 

- 1% podatku: 17 632,29 zł 
 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 
Koszty ogółem: 130 393,18 zł 

W tym na realizację celów statutowych: 130 393,18 zł 
 

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 2 

W tym na stanowiskach: dyrektor biura, koordynator biura. 
 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 38 238,55 zł 
W tym:  

- wynagrodzenia: 38 238,55 zł 
- inne świadczenia /wskazać jakie/:- 

 
12) Informacje o udzielonych pożyczkach: - 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie udzielano 
 

13) Informacje o posiadanym majątku: 
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: 65 044,76 zł, Bank: Millennium Bank 
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

- fundacja w roku 2010 nie posiadała papierów wartościowych 
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

- fundacja w roku 2010 nie nabyła nieruchomości    

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 
- fundacja w roku 2010 nie nabyła środków trwałych 

e) Informacje statystyczne: 
Aktywa: trwałe: 13 875,16 zł, obrotowe 84 285,39 zł 

Zobowiązania: 22 552,42 zł 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 64 568,79 zł   
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14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: 

Nie dotyczy. 
 

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji 

podatkowych: 
Fundacja realizowała terminowo zobowiązania wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 
 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

W roku 2010 przeprowadzona została kontrola związana 
z zatrudnieniem stażysty finansowanego przez Urząd Pracy. Wynik 

kontroli: brak zastrzeżeń. 
 

W załączeniu: 
Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut 

fundacji nie stanowi inaczej: 
 

 
 

 
 

…………………………………    …………………………………… 

 
 

 
 

………………………………… 
Miejsce, data 


