
WPROWADZENIE do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Fundacji Na Rzecz Jakości Kształcenia z siedzibą w Warszawie

I. WPROWADZENIE

Fundacja Na Rzecz Jakości Kształcenia z siedzibą  00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 lok. 11, NIP: 5252545055,

REGON: 146164620,  której celem jest działanie na rzecz i wspomaganie tworzenia systemu zapewniania jakości kształcenia w

polskim szkolnictwie wyższym;  realizująca swoje cele poprzez: podejmowanie, organizowanie wspieranie działań  związanych z

akredytacją  szkół  wyższych;  prowadzenie,  organizowanie  i  wspieranie  badań  dotyczących  programów  studiów  wyższych;

promowanie  rozwoju  edukacji,  nauki  i  kultury;  działanie  na  rzecz  upowszechniania  edukacyjnych  młodzieży,  wyższego

wykształcenia oraz równości szans; wyróżnianie osiągnięć w działaniach na rzecz rozwoju edukacji narodowej; promowanie postaw

proedukacyjnych obywateli i działań na rzecz kształcenia ustawicznego; prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących

strategicznych  zagadnień  edukacji  i  nauki,  z  uwzględnieniem  uwarunkowań  integracji  europejskiej;  prowadzenie  badań  i

wykonywanie  ekspertyz  na  potrzeby  środowiska  akademickiego  w  Polsce;  prowadzenie,  organizowanie  i  wspieranie  badań,

dotyczących  polityki  oświatowej  w  jej  interakcji  ze  szkolnictwem  wyższym;  monitorowanie  przebiegu  procesów  i  zjawisk

zachodzących w szkolnictwie  wyższym oraz na  styku  szkolnictwa  średniego  i  wyższego;  tworzenie  i  udostępnianie  baz danych

dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz służenie pomocą w organizacji zespołów badawczych, stosownie do zadań i potrzeb

zainteresowanych  instytucji;  promowanie  i  podejmowanie  działań  na  rzecz  tworzenia  warunków  rozwoju  społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy; inicjowanie i organizowanie debaty publicznej w sprawach nauki i edukacji oraz

upowszechnianie  jej wyników;  służenie pomocą  osobom i instytucjom, zajmującym się  doskonaleniem systemu edukacji i  badań

naukowych; współpracę  z instytucjami krajowymi  i zagranicznymi  zajmującymi  się  problematyką  szkolnictwa wyższego i nauki;

organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów; wydawanie stałych i okazjonalnych publikacji, dotyczących zagadnień szkolnictwa

wyższego i nauki.; została wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji w KRS w dniu 23.05.2012 r. w Sądzie Rejonowym dla m.

st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000419106.  Do rejestru przedsiębiorców Fundacja

została wpisana dnia 15.02.2016 r.

Przychody Fundacji stanowiły przychody z działalności gospodarczej polegającej na organizacji seminariów naukowych i szkoleń

oraz dotacja MNiSW. Koszty działalności pokrywane były z wyżej wymienionych przychodów. 

II.  Ogólne zasady rachunkowości i sporządzania bilansu.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.). Założono kontynuowanie działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się

przewidzieć  przyszłości  oraz  nie  istnieją  okoliczności  wskazujące  na  zagrożenie  kontynuowania  działalności.  Czas  trwania

działalności jednostki jest nieograniczony.  Wszystkie świadczenia wynikające z realizacji zadań statutowych, koszty ich realizacji,

koszty administracyjne traktuje się jako koszty działalności. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. W skład jednostki nie

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.  Środki pieniężne na rachunku

bankowym  wycenia  się  według  wartości  nominalnej.  Fundusz  własny w  bilansie  wykazywany  jest  jako  wielkość  funduszu

podstawowego  powiększona  lub  pomniejszona  o  wynik  finansowy.  Kapitał  (fundusz)  podstawowy  jednostki  tworzony  jest  na

podstawie  przepisów prawa  i  statutu  jednostki  i  przeznaczony  na  finansowanie  jej  działalności  statutowej.  Jednostka  mikro  nie

sporządza informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepływów pieniężnych.

III.  Inne informacje

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między

jego członków. 

Wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa i oświatowa, w części przeznaczonej

na te cele (art.17.1 p. 4 ustawy o PDOP).  Fundacja nie posiada środków trwałych ani wyposażenia. Działalność członkowska ma

charakter wyłącznie społeczny.  Szczegółowe informacje na temat wyniku finansowego w informacji dodatkowej. 

Data sporządzenia: 01.06.2021 r., osoba sporządzająca Katarzyna Galas.



Osoba sporządzająca: Katarzyna Galas

załącznik do bilansu i rachunku wyników

2. Fundacja nie posiada środków trwałych.

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie

Przychody za rok:

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Przychody razem 0,00 zł 100 100

0,00 zł 0 0,00 zł 0

0,00 zł 0 0

3) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 0 0

4) Przychody finansowe i operacyjne 0,00 zł 0 0

5) Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0 0,00 zł 0

Wyszczególnienie

Koszty za rok:

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Koszty razem 100 100

1) Koszty realizacji zadań statutowych 681,53 zł 7 91

2) Koszty administracyjne 93 9

0,00 zł 0 334,50 zł 0

4) Koszty finansowe działalności statutowej 0,00 zł 0 0,00 zł 0

5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej 0,00 zł 0 0,00 zł 0

5. Kapitał (fundusz) własny na początek roku

0,00 zł

Kapitał (fundusz) własny na koniec roku

6. Zobowiązania działalności statutowej: 666,15 zł

Konto 202, rozrachunki z dostawcami 129,15 zł

Konto 224,222 rozrachunki z tytułu PIT4 I VAT 468,00 zł

Konto 230 rozrachunki z tyt wynagrodzeń 69,00 zł

Nie dotyczy

8. Informacja o udziałach (akcjach) własnych Nie dotyczy

10. Fundacja w 2020 roku nie zatrudniała pracowników.

11. Rozliczenie podstawy opodatkowania:

   - wynik finansowy brutto [zysk]

   - wydatki niebędące kosztami [plus] 334,50 zł

   - koszty pokryte z dotacji [plus]

dochód/strata

Strata podatkowa:

12. Kwota na rachunku VAT 0,00 zł

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 lok.11

00-927 Warszawa
NIP: 525-254-50-55, REGON: 146164620

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
za rok 2020

Sporządzono dnia 01.06.2021 – Termin sporządzenia sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. rok 
2021 poz. 572), wydanym na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. 1842, ze zm.).

Dodatkowe informacje i  objaśnienia

1. Środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej.

95 727,17 zł

1) Przychody z działalności statutowej – składki członkowskie

2) Inne przychody statutowe (w tym: dotacje, subwencje, darowi-
zny) 76 300,00 zł

14 416,17 zł

5 011,00 zł

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

9 094,22 zł 93 768,89 zł

85 277,37 zł

8 412,69 zł 8 157,02 zł

3) Pozostałe koszty 

5 083,51 zł

   - zwiększenie [plus] 1 958,28 zł

   - zmniejszenie [minus]

7 041,79 zł

7. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej 
kategorii,

9. Zysk za 2020 rok wpłynie na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

1 958,28 zł

   - przychody niepodatkowe (mikropożyczka z Urzędu Pracy) [minus] 5 000,00 zł

76 300,00 zł

73 592,78 zł

   - dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop) [minus] 14 416,17 zł

   - dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop) [minus] 76 300,00 zł

-17 123,39 zł
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