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Sprawozdanie merytoryczne 
Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom  

za rok 2014 
 
 
1. Dane rejestracyjne: 
 
Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Rosoła 44A, 02-786 Warszawa (jest to również aktualny adres do korespondencji); 
adres elektroniczny: fundacja@cpcd.pl 
Fundacja została wpisana w dniu 17.04.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 00000 97051.  
Numer statystyczny REGON Fundacji: 013279970 
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 113-21-76-860 
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) 
 
Członkowie Zarządu: 
Irena Koźmińska - Założyciel i Prezes 
Kinga Rusin-Lis – Wiceprezes 
Elżbieta Olszewska – Członek Zarządu 
Barbara Pietkiewicz- Kraśko – Członek Zarządu 
Marzena Secomska-Rozenbaum – Członek Zarządu 
 
Cele statutowe Fundacji : 
 
MISJA: Wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – 
dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. 
 
Celem Fundacji jest krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, tj.: 
1. wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci 

i młodzieży, 
2. ochrona godności i integralności dziecka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, 

przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dziecka, 
3. krzewienie oświaty psychologicznej i edukacji w zakresie metod wychowawczych; 
4. przeciwdziałanie patologiom w rodzinie; 
5. ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i młodzież; 
6. propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej. 
 
 
2. W roku 2014 Fundacja ABCXXI prowadziła swą działalność statutową na rzecz zdrowia 
emocjonalnego dzieci i młodzieży, poprzez następujące działania i projekty: 
 
Od stycznia 

• Kontynuacja i promocja programu „Pierwsza Książka Mojego Dziecka (PKMD) - 2013”,  

• Promocja działań Fundacji w mediach – udział w programach telewizyjnych (Polsat, TVP 
Kultura id.), radiowych, wywiady dla Wysokich Obcasów, Gazety Świątecznej, 
miesięczników: Dyrektor szkoły, Dyrektor przedszkola, magazyn „Wiem”, „Życie szkoły” itd.); 
rozwinięcie aktywności na Facebooku  

• Przeprowadzenie kursów on-line na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania: 
„Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji; Nauczanie wartości, Wychowywanie chłopców 

Luty  

• Rozpoczęcie badań efektów czytania dzieciom od urodzenia we współpracy z Ośrodkiem 
Ewaluacji 

• Rozpoczęcie współpracy/umowa z TVP ABC - użyczenie marki i kryteriów wyboru dobrej 
książki  
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Marzec  

• Rozpoczęcie wielomiesięcznego programu „Generacje-kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”, 
integrującego dzieci z Domów Dziecka i seniorów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
(Kraków, Łódź, Toruń) 

• Uroczystość nagrodzenia najlepszych koordynatorów kampanii czytania oraz promocja 
książek nagrodzonych w konkursie im. Astrid Lindgren na Targach Książki Dziecięcej 
w Poznaniu; promocja książek konkursowych oraz programów Fundacji (wykład) też 
na Festiwalu Tere-fere w Warszawie 

• Udział w panelu dot. wolontariatu rodzinnego zorganizowanym przez Fundację Orange 
w BUW 

• Spotkanie z Ministrem Finansów w sprawie finansowania działalności charytatywnej w kraju 

• Współpraca z Urzędem Dzielnicy-Ursynów – konferencja na temat Mądrego Wychowania  

Kwiecień 

• Podjęcie współpracy z firmą Olesiejuk – książki dla matek uczestniczących w badaniach 
PKMD 

• Konsultacje ze środowiskiem literaturoznawców, ilustratorów, wydawców w sprawie PKMD 

• Spotkanie z p. Prezydentową Anną Komorowską nt. PKMD 

• Przygotowania do XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

Maj 

• Wykłady: w Swarzędzu w Bibliotece Publicznej; w Collegium Civitas w Warszawie 

• Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka w sprawie PKMD 

• Wykłady w Pałacu Biskupim dla katechetów i przedstawicieli Kościoła  

• Druk i wysyłka materiałów promocyjnych na XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

• Prezentacja kampanii czytania na Międzynarodowych Targach Książki w Bukareszcie  

Czerwiec 

• XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (1-8 czerwca) 

• Spotkanie z b. prezydent Kirgizji, p. Rosą Otunbajewą, w sprawie wprowadzenia kampanii 
czytania 

• Udział w spotkaniu „Okrągłego stołu” w sprawie Pierwszej Książki Mojego Dziecka 
z ilustratorami i przedstawicielami IBBY w Instytucie Książki  

• Przeprowadzenie tygodniowego stażu w Fundacji stypendysty z Gruzji  

Lipiec-Sierpień 

• Spotkania robocze nowo powołanej Rady Programowej „Pierwszej Książki Mojego Dziecka” 

• Przeprowadzenie przetargu na PKMD-2014; prace nad zmianami layoutu w PKMD-2014 

• Spotkanie z Ministrem Kultury w sprawie dalszego wydawania PKMD 

Wrzesień 

• Rozpoczęcie współpracy/umowa z Radiem Bajka – program „Mądre wychowanie” na antenie 
Radia 

• Wykłady dla Kurii Metropolitalnej w Warszawie i w Grójcu 

• konsultacje z ilustratorami w sprawie konkursu na nowe ilustracje do PKMD 

• Spotkanie z prof. Stellakisem w sprawie wprowadzenia w Grecji kampanii czytania 

Październik - Listopad 

• Wykład na konferencji Instytutu Nowoczesnej Edukacji 

• Prowadzenie projektu PKMD – produkcja, przygotowanie dystrybucji  

Grudzień 

• Udział w panelu konferencji na temat edukacji w Gazecie Wyborczej 

• Wyjazd do Lwowa w sprawie wprowadzenie na Ukrainie kampanii czytania – prezentacja 
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• Dystrybucja pakietów na oddziałach położniczych i promocja programu „Pierwsza Książka 
Mojego Dziecka (PKMD) - 2014” 

• Finały projektu „Generacje-kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń” 

• Druk i przygotowanie dystrybucji kalendarzyków-wrzutek na 2015 r. ze Złotą listą książek 
polecanych na rewersie 

 
Nagrody - Perła Honorowa Polskiego Biznesu za działalność społeczną, przyznana przez 
pismo Polish Market. 

 
Działania całoroczne 

 
1. Rozbudowa sieci przedstawicieli Fundacji w kraju 
Przez cały rok do Fundacji napływały ankiety Liderów* i Koordynatorów** oraz zgłoszenia  
placówek do programów „Czytające szkoły” i „Klub Czytających przedszkoli”.  
 
* Lider – osoba prowadząca kampanię CPCD tylko w swojej placówce  
** Koordynator – osoba prowadząca kampanię CPCD na szerszą skalę (np. w gminie, 

mieście lub województwie).  
 

Liczba zgłoszeń wg stanu na 31 grudnia 2013 
 
Liderzy i Koordynatorzy – 7985 
Czytające szkoły – 2769 
Klub Czytających Przedszkoli – 3112 
 
Liczba zgłoszeń wg stanu na 31 grudnia 2014 
 
Liderzy i Koordynatorzy – 8533 
Czytające szkoły – 2995 
Klub Czytających Przedszkoli – 3398 
 
2. Rozprowadzanie materiałów promocyjnych i informacyjnych – Dystrybucja materiałów 
miała miejsce przed XIII Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom – w maju. 
Wysokonakładowe materiały (71 000 egz. plakatów) wysłano do ponad 7000 odbiorców 
w 3000 miejscowościach. Ponadto, Liderzy i Koordynatorzy oraz współpracujące z Fundacją 
placówki mają stały dostęp do wszystkich materiałów promocyjnych Fundacji w wersji 
elektronicznej (plakaty, zakładki, broszury, nalepki, materiały informacyjne – np. Czytajmy 
dzieciom 20 minut dziennie codziennie, Złota Lista) – do pobrania ze strony www Fundacji. 
 
3. Współpraca z mediami – Fundacja ściśle współpracuje z mediami, które chętnie 
wspierają kampanię CPCD. Przedstawiciele Fundacji występowali w programach Telewizji 
Polskiej, Polskiego Radia, telewizjach i radiostacjach regionalnych, opublikowanych zostało 
wiele wywiadów i relacji z prowadzonych przez Fundacje działań. Duże nagłośnienie 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” zapewniały media regionalne, dokumentujące lokalne 
działania naszych Liderów i Koordynatorów. Fundacja rozpoczęła bliską współpracę 
z Radiem Bajka, współtworząc audycje adresowane do rodziców oraz wskazując tytuły 
książek do czytania dzieciom na antenie. 
 
4. Rozbudowa i aktualizacja stron internetowych www.calapolskaczytadzieciom.pl 
(i połączenie jej ze stroną www.cpcd.pl), www.RodzinneCzytanie.pl, www.iumw.pl i strony 
angielskiej oraz prowadzenie profilu na Facebooku. 

 
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
 
W 2014 r. Fundacja regularnie spłacała raty kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2008 r. 
w związku z nabyciem lokalu na swoją nową siedzibę. 
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W lutym 2014 r. Fundacja zaciągnęła pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł na bieżące potrzeby 
finansowe. Pożyczki z 2012 r. i 2013 r. zostały prolongowane. Termin zwrotu pożyczek upływa 
w 2015 roku. 
Inne znaczące zdarzenia prawne o skutkach finansowych nie miały miejsca.  
 
 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji ABCXXI 
 
Według obowiązującego statutu przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności 
gospodarczej może być: 

a/ działalność wydawnicza, 
b/ działalność poligraficzna, 
c/ prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społeczno – 

humanistycznych, 
d/ badanie rynku i opinii publicznej 
e/ doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, 
f/ działalność reklamowa, 
g/ działalność związana z organizowaniem wystaw, pokazów, aukcji, 
h/ działalność galerii i salonów wystawienniczych, 
i/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 
j/ sprzedaż hurtowa pozostałych towarów użytku domowego i osobistego 
k/ sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach, 
l/ sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie 

indziej nie sklasyfikowana, 
n/ sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej 

nie sklasyfikowana. 
 
Działalność gospodarcza Fundacji w roku 2014 polegała na: 

- reklamowaniu Sponsorów poprzez zamieszczanie ich logotypów na stronach internetowych 
Fundacji (www.calapolskaczytadzieciom.pl/www.cpcd.pl, www.RodzinneCzytanie.pl oraz 
www.AllofPolandReadstoKids.eu, na drukowanych przez Fundację materiałach promocyjnych 
i ekspozycji banerów sponsorskich podczas organizowanych przez Fundację wydarzeń.  

- sprzedaży książek autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. „Wychowanie przez 
czytanie” oraz książek nagrodzonych w Konkursie literackim im. Astrid Lindgren, zakupionych 
w wydawnictwach po cenach hurtowych. 

- odpłatnym prowadzeniu szkoleń. 

- odpłatnych kursach e-learningowych. 

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na cele statutowe. 
Fundacja nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej, która zgodnie z art. 27a 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykluczałaby ją z możliwości 
uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
 
4. Teksty uchwał Zarządu Fundacji w roku 2014: 
 
Uchwała nr 1 z dnia 27 marca – przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2013 r. 
Uchwała nr 2 z dnia 27 marca – przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 r. 
Uchwała nr 3 z dnia 27 marca – podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Fundacji pokrycia 

straty netto za 2013 r. z zysków lat ubiegłych; 
Uchwała nr 4 z dnia 27 marca – przyjęcie planów na 2014 r. i strategii Fundacji 
 
Odpisy uchwał w załączeniu. 
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5. Przychody Fundacji:  1 368 927,96 zł 
w tym: 

- darowizny od osób fizycznych 12 722,05 zł 

- wpłaty 1% podatku od osób fizycznych 28 298,18 zł 

- darowizny od osób prawnych 44 969,97 zł 

- granty od osób prawnych 78 821,46 zł  

- środki z budżetu państwa (granty z Instytutu Książki,  
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 1 100 000,00 zł 

- przychód z działalności gospodarczej (6,42 % przychodów ogółem) 87 879,20 zł  

- z zasądzonej nawiązki na cele charytatywne 10 000,00 zł 

- przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych 4 160,23 zł 

- przychody finansowe – różnice kursowe 30,65 zł 

- pozostałe przychody – udostępnienie miejsca parkingowego 1 951,20 zł 

- pozostałe przychody – sprzedaż niepotrzebnego sprzętu 81,30 zł 

- pozostałe przychody – zwrot poniesionych kosztów (noty księgowe) 12,00 zł 

- pozostałe przychody – spisanie salda 0,02 zł 

- pozostałe przychody – różnice z zaokrągleń 1,70 zł 
 
Ponadto w rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujęto wartość otrzymanej dotacji 
od osób prawnych odpowiadającej kwocie kosztów, które zostaną poniesione w kolejnym 
okresie (171 178,54 zł). 
 
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej. 
Wynik na działalności gospodarczej – zysk 43 180,87 zł 
 
 
6. Koszty Fundacji: 1 470 400,03 zł 
w tym: 

- realizacja celów statutowych  1 248 697,35 zł 

- administracja zw. z działalnością statutową 131 266,49 zł 

- działalność gospodarcza 44 698,33 zł 

- koszty finansowe  45 134,74 zł 

- pozostałe koszty 603,12 zł 
 
 
7. Zatrudnienie w Fundacji w roku 2014 obejmowało 8 osób (w tym 1 osoba tylko do połowy 
czerwca, 2 osoby przez część roku na urlopach związanych z rodzicielstwem), w tym:  
Dyrektor Zarządzający – 1 osoba, 3/5 etatu (urlop macierzyński i rodzicielski od maja); 
Dyrektor ds. Współpracy – 1 osoba, 1/2 etatu; 
Dyrektor Regionalny i trener – 1 osoba, etat (w Szczecinie); 
Dyrektor Programowy – 1 osoba, 1/4 etatu (w Toruniu); 
Kierownik Finansowy – 1 osoba, etat 
Specjalista ds. Promocji i PR – 2 osoby, 1 etat (urlop rodzicielski, później urlop wychowawczy)  

i 1/2 etatu; 
Specjalista ds. zarządzania stronami internetowymi (do połowy czerwca) – 1 osoba, etat 
 
Fundacja nie zatrudniała osób wyłącznie w działalności gospodarczej. 
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Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w 2014 r. – 157 110,87 zł,  
w tym: 
podstawowe wynagrodzenia 153 424,87 zł 
odprawa 3 686,00 zł 
 
Fundacja nie wypłacała nagród, premii ani innych świadczeń poza wymienionymi.  
 
Fundacja nie wypłacała członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji. W związku 
z pracą w ramach działań statutowych Fundacji łącznie w ciągu roku członkowie Zarządu 
otrzymali 10 901,33 zł wynagrodzenia za pracę etatową oraz 15 590,00 zł z tytułu umów zleceń 
i o dzieło. Członkom Zarządu nie były wypłacane nagrody, premie ani inne świadczenia poza 
wymienionymi. Fundacja nie wypłacała członkom Rady Fundacji wynagrodzeń z tytułu pełnienia 
funkcji. Fundacja nie zatrudniała osób kierujących działalnością gospodarczą. 
 
Wydatki na wynagrodzenia łącznie ze wszystkich umów zlecenia wyniosły 210 280,29 zł. 
 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2014 r.): 

• mBank S.A. nr 97 1140 1010 0000 2650 1800 1003 – 2 549,00 PLN,  

• mBank S.A. nr 97 1140 1010 0000 2650 1800 1010 – 273,99 PLN, 

• lokata terminowa w mBank S.A. – 55 000,00 PLN. 
 
Fundacja nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
 
W 2014 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 
W 2014 r. Fundacja nie nabywała środków trwałych.  
 
Wartość aktywów Fundacji na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła 
851 927,80 zł. 
Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
wynosiła 906 869,69 zł.  
 
 
8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe 

- Grant w ramach Programu Operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”, Priorytet 
„Promocja czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 00863/14/FPK/IK) na realizację zadania 
publicznego pn. „Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom – 2014” w wysokości 
220 000 zł. Grant był w całości wydatkowany na realizację wskazanego zadania.  

- Grant w ramach Programu Operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”, Priorytet 
„Promocja czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 06220/14/FPK/IK) na realizację zadania 
publicznego pn. „Pierwsza Książka Mojego Dziecka 2014” w wysokości 800 000 zł. Grant był 
w całości wydatkowany na realizację wskazanego zadania.  

- Grant w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja”, Priorytet „Edukacja kulturalna” 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 
państwa (umowa nr 00830/14/DEK) na realizację zadania publicznego pn. „Generacje kreacje. 
Sztuka w dialogu pokoleń” w wysokości 80 000 zł. Grant był w całości wydatkowany na 
realizację wskazanego zadania.  
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9. Deklaracje podatkowe (VAT-7) składane były do 25 dnia następnego miesiąca za dany 
okres rozliczeniowy w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów. W związku z faktem, że 
Fundacja przeznacza środki wypracowane z działalności gospodarczej na swoją statutową 
działalność, dochód podatkowy jest zwolniony z opodatkowania. Fundacja rozliczała terminowo 
wszystkie zobowiązania podatkowe. 
 
W 2014 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 


