FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO?

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2003

1. Dane rejestracyjne fundacji
a) nazwa fundacji
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”
b) siedziba fundacji
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
c) adres fundacji
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
d) data wpisu w KRS
29.07.2002r.
e) numer KRS
0000125054
f) numer Regon
015217771
g) dane członków zarządu fundacji(imię i nazwisko wg aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym i adres zamieszkania członków zarządu fundacji)
Katarzyna Wróblewska – członek zarządu
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 12 m. 42
Cezary Glijer – członek zarządu
03-571 Warszawa, ul. Korzona 113 m. 17
h) określenie celów statutowych fundacji
Celem statutowym działania Fundacji jest:
• Niesienie pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i w trakcie
rehabilitacji neurologicznej,
•

Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, zaczynając od
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
• Organizowanie i finansowanie, a takŜe świadczenie róŜnorodnych form
pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do
prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
•

WyposaŜenia specjalistycznych placówek w sprzęt rehabilitacyjny,

•

Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów medycznych i
rehabilitacyjnych, w szczególności w Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie,

•

Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów dzieci po
cięŜkich urazach neurologicznych i ich opiekunów,

•

Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z
niesieniem pomocy dzieciom po cięŜkich urazach neurologicznych,

•

Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom po cięŜkich urazach
neurologicznych i ich opiekunom.

•

Budowę specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej,

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
29 lipca 2002 roku uzyskano wpis do KRS, następnie w miesiącu wrześniu uzyskano
rejestrację w REGON oraz w miesiącu październiku 2002 uzyskano nr NIP.
Rada Fundatorów uchwaliła statut, tekst jednolity:

STATUT FUNDACJI
„Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO „ zwana dalej „Fundacją”
ustanowiona przez:
1)
2)

Ewę Błaszczyk.- Janczarską
Wojciecha Jana Drozdowicza

zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 czerwca 2002
przez notariusza w Warszawie – Magdalenę Korobowicz za Rep. A nr 1281/2002
§2
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa
§3
Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§4
1

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja moŜe
prowadzić działalność w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
1

Fundacja moŜe tworzyć oddziały, zakłady, filie a takŜe przystępować do innych
podmiotów i fundacji.

2.

Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą.

§6

Fundacja moŜe ustanawiać odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróŜnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłuŜonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Fundacja została powołana w celach:
1.

Niesienia pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji
neurologicznej,
Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, zaczynając od Oddziału
Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka

2.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)

Budowę

specjalistycznej

placówki

medycznej

i

rehabilitacyjnej,
b)

c)
d)

e)
f)
g)

Organizowanie i finansowanie, a takŜe świadczenie
róŜnorodnych form pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu
medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
WyposaŜenia specjalistycznych placówek w sprzęt
rehabilitacyjny,
Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów
medycznych i rehabilitacyjnych, w szczególności w Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie,
Prowadzenie działań mających na celu popularyzację
problemów osób wymienionym §7 i ich opiekunów,
Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i
wykładów związanych z niesieniem pomocy ochroną osobom wymienionym §7,
Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom
wymienionym §7 i ich opiekunom

§9
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób
prawnych prowadzących działalność zbieŜną z celami Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji moŜe być równieŜ realizowana poprzez uczestnictwo
w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§10
1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz ZałoŜycielski w kwocie pienięŜnej 5000 zł (pięć
tysięcy złotych), wymieniony w Akcie Fundacyjnym.

2.

Z Funduszu ZałoŜycielskiego na działalność gospodarcza przeznacza się kwotę 1000
zł (jeden tysiąc złotych).

§11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§12
Dochody Fundacji pochodzą z :
a)
b)
c)
d)
e)

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób prawnych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

§13
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być uŜyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeŜeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, Ŝe stan czynny spadku znacznie przewyŜsza długi
spadkowe.
§15
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji
jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 5000 zł (pięć tysięcy złotych ) uzyskują
tytuł Sponsora Fundacji.
§16
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ZARZĄD FUNDACJI
§17
1.

Zarząd Fundacji składa się z jednej lub wielu osób i jego członkowie są powoływani i
odwoływani przez Radę Fundatorów.

2.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji albo z chwilą odwołania z
Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani na okres dwóch lat. Odwołanie z
Zarządu następuje w przypadku:
a) złoŜenia rezygnacji,

b) nienaleŜytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
4.

JeŜeli Zarząd jest wieloosobowy Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu.

5.

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów.

6.

JeŜeli Zarząd jest wieloosobowy Fundacje reprezentuje dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

7.

Zarząd Fundacji
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji
Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji
Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
Kieruje bieŜącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej
Podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
Ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na
wynagrodzenie pracowników Fundacji
W terminie do 31 stycznia kaŜdego roku kalendarzowego składa Radzie
Fundatorów coroczne, pisemne sprawozdanie ze swej działalności.

8.

JeŜeli Zarząd jest wieloosobowy decyzje w sprawach określonych w ust. 6
podejmowane są w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów
obecnych.

9.

Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu nie rzadziej niŜ raz
w miesiącu.

10.

Formę zatrudnienia i wynagrodzenie członków Zarządu ustalają Fundatorzy uchwałą,

2.

Rada Fundatorów
1. Rada Fundatorów składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i
odwoływanych przez Fundatorów.
2. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego.
3. KaŜdy członek Rady Fundatorów ma prawo wglądu i kontroli wszystkich
dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym
kaŜda uchwała wymaga zgody Przewodniczącego Rady Fundatorów.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§18
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
a)
b)
c)

działalność wydawniczą (PKD 22.1)
działalność poligraficzną (PKD 22.2)
reprodukcję zapisanych nośników informacji (PKD 22.3)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

reklamę (74.40.Z),
działalność związana z organizacją targów i wystaw ( (PKD 74.84.A)
działalność związana z filmem i przemysłem video (PKD 92.11),
działalność radiowa i telewizyjną (PKD 92.20),
inna działalność artystyczną i rozrywkową (PKD 92.3)
SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej(PKD
52.61)
Pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63)
Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60)
Pozostałą działalność komercyjną (PKD 74.84.B)

ZMIANA STATUTU
§19
Decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20
1.

Fundacja moŜe połączyć się z inna fundacją.

3.

Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmują Fundatorzy
jednomyślną uchwałą.

§21
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.

3.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Oddziałowi Rehabilitacji
Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na cele toŜsame z celami
Fundacji.

§22
Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie z działalności za rok ubiegły
w terminie do 31 marca kaŜdego kolejnego roku kalendarzowego.
§23
Statut Fundacji wchodzi w Ŝycie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§24
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Treść uchwały w załączeniu (1 szt.)
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodach, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu państwa i
budŜetu gminy)
1. Przychody z działalności stanowią kwotę
271 362,88 zł
a) darowizny firm oraz instytucji

251 605,48 zł

zagranicznych i krajowych
b) pozostałe przychody z działalności statutowej
c) przychody finansowe(z tytułu odsetek, lokat

i zbycia jednostek w funduszach inwestycyjnych)

19 379,20 zł
378,20 zł

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Nie dotyczy.
7. Działalność gospodarcza
a) informacja czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
Nie prowadzono działalności gospodarczej.
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
Nie dotyczy.
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
Nie dotyczy
8. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
233 057,95 zł
Koszty działalności statutowej stanowią
b) administrację
Koszty administracyjne
72 889,72 zł
1. zuŜycie materiałów i energii
3 490,94 zł
2. usługi obce
50 559,97 zł
3. wynagrodzenia pracowników oraz ubezpieczenia i inne świadczenia
17 375,92 zł
4. podatki i opłaty
200,00 zł
c) działalność gospodarczą
Nie dotyczy.
d) pozostałe koszty
Pozostałe koszty
1 362,89 zł
9. Dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji
W 2003 r. zatrudnione były 2 osoby.
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska
Pracownik administracyjny 1 etat

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

Nie dotyczy.
9. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji
a) wynagrodzenia
Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem 12 800,00
b) nagrody
Nie wystąpiły.
c) Premie
Nie wystąpiły.
d) inne świadczenia
Nie wystąpiły.
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie wystąpiły.
10. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu w 2003 roku = 0,00 zł brutto. Funkcje były pełnione społecznie.
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, premie i inne świadczenia
Nie dotyczy.
11. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych 9 473,60 zł.
12. Dane o udzielonych przez fundację poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem wg ich
wysokości:
a) ze wskazaniem poŜyczkobiorców
Nie wystąpiły.
b) za wskazaniem warunków przyznania poŜyczek
Nie wystąpiły.
c) podanie podstawy statutowej udzielonych poŜyczek
Nie wystąpiły.
13. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z WBK
02 1090 1056 0000 0000 0612 1000. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2003r.
wynosi: 10 954,99 zł.
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Bank Handlowy
w Warszawie S.A.
32 1030 1582 0000 0008 0839 6009. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2003r.
wynosi: 570,51 zł.
14. Dane o nabytych obligacjach
Nie wystąpiły.
15. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcjach w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie wystąpiły.
16. Dane o nabytych nieruchomościach

a) wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości
Nie wystąpiły.
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości
Nie wystąpiły.
17. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Nie wystąpiły..
18. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa = 56 195,22 zł
19. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Zobowiązania = 12 871,38 zł
20. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wynik finansowy tej działalności
21. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązaniach podatkowych
Fundacja rozliczyła się z zobowiązań podatkowych.
22. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
CIT-8, PIT-4,

