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z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego
w okresie styczeń 2009r. - grudzień 2009r.
Warszawa, marzec 2010
1

Spis treści:

1

1) Informacje ogólne:

3

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

3

a. Realizowane programy:

5

b. Realizacja zadań w obszarze organizacyjno-administracyjnym

17

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

17

4) Informacja o liczbie odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.

17

5) Informacja o uzyskanych przychodach

19

6) Informacja o poniesionych kosztach

19

7) Dane o:

19

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

20

9) Informacja o rozliczeniach z tyt. ciążących zobowiązań podatkowych i o składanych

20

deklaracjach podatkowych

2

Informacje ogólne:

1)

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na mocy uchwały nr 239/2004 Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia
20 sierpnia 2004r. oraz aktu notarialnego z dnia 24 stycznia 2005r. Fundacja działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr
46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Statutu.
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2005r. po wpisaniu jej do Krajowego
Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000231906. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 12.04.2005.
Fundacji nadano numer statystyczny REGON 140128800.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7, 00955 Warszawa.
Informacja o składzie organów Fundacji:
Skład Zarządu Fundacji:


Radosław Żuk – prezes Zarządu do dnia 12.11.2009



Aneta Stelmaszczyk – prezes Zarządu od dnia 02.12.2009



Adrianna Lepka – członek Zarządu

Skład Rady Fundacji:


Ryszard Pazura – przewodniczący Rady



Aleksandra Wiktorow – sekretarz Rady



Mirosław Sawicki – członek Rady

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

2)

Cele statutowe Fundacji to:


wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;



prowadzenie działalności charytatywnej;



wspieranie ochrony i promocji zdrowia;



działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
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promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.

W 2009r. Fundacja kontynuowała realizację strategii działalności Fundacji na lata 2008 2010, w której za główne zadanie Fundacji uznane zostało wspieranie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania. Fundacja za priorytetowe uznała także wspieranie projektów
wolontariackich w zakresie realizacji własnych celów statutowych.
Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:


dofinansowanie placówek oświatowych,



finansowanie stypendiów,



wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność
jest zbieżna z celami Fundacji.

Główne kierunki działania Fundacji i realizacji zadań statutowych w roku 2009 to:
1. realizacja zadań strategiczno-programowych:


wyrównywania szans edukacyjnych poprzez wspieranie dzieci i młodzieży w
zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności;



wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni
do rozwoju dzieci i młodzieży (wychowania, nauki, rozwijania zainteresowań i pasji);



wspieranie projektów wolontariackich w zakresie realizacji celów statutowych
fundacji.

2. realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych.

W 2009 r. Fundacja realizowała następujące programy:
1. Program Stypendiów Pomostowych;
2. Program grantowy Na dobry początek!;
3. Program Bezpieczny przedszkolak – twórczy przedszkolak;
4. Program Wolontariat jest super!.
Równolegle do realizacji programów trwały prace nad publikacją biografii Jana Kantego
Steczkowskiego, która została wydana w drugiej połowie roku.
Fundacja podejmowała także starania w celu angażowania Fundatora w działania społeczne
zgodne z celami statutowymi Fundacji takimi jak: Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości.
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a.

Realizowane programy:

5

Program

Stypendiów

Pomostowych

prowadzony

jest

przez

Fundację

Edukacyjną

Przedsiębiorczości oraz koalicję fundatorów tj: Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego,
Narodowy Bank Polski, Fundacja BRE Banku, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
Fundacja Orange, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja PZU, lokalne organizacje
pozarządowe. Wśród partnerów programu znajdują się m.in. Agencja Nieruchomości
Rolnych, Fundacji im. Stefana Batorego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem programu jest wsparcie młodzieży z miejscowości do 20 tys. mieszkańców i
pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej
bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. W programie fundowane są
stypendia na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Dodatkowym celem programu
jest motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozpoczynania studiów magisterskich, a więc
podnoszenie poziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa oraz niwelowanie różnic w
poziomie wykształcenia między miastami i mniejszymi miejscowościami.
Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego uczestniczy w programie od początku
swojego istnienia. W 2009r. Fundacja kontynuowała finansowanie stypendiów na rok szkolny
2008/2009 oraz podpisała nową umowę z Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości na
sfinansowanie stypendiów w roku szkolnym 2009/2010.
Na sfinansowanie 33 stypendiów na rok szkolny 2008/2009 Fundacja przeznaczyła
125 400,00 zł – środki te zostały wypłacone jeszcze w 2008r. W roku akademickim
2009/2010 Fundacja przeznaczyła 120 000,00 zł na sfinansowanie 24 stypendiów.
Od początku uczestnictwa w programie Fundacja sfinansowała już 137 stypendiów w łącznej
kwocie 532 900,00 zł.
Dodatkowo w ramach programu Fundacja w lipcu 2009r. sfinansowała i przeprowadziła
warsztaty psychologiczno-edukacyjne dla grupy 60 stypendystów osiągających
najlepsze wyniki w nauce. W tym celu nawiązana została współpraca z Manzaną – Fundacją
Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, która zapewniła wysoką jakość merytoryczną
zajęć dla studentów. Obok Fundacji im. J.K. Steczkowskiego fundatorem warsztatów była
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Fot. stypendyści podczas warsztatów „Pomostowi Liderzy” (czerwiec – lipiec 2009r.)

6

Na dobry początek!
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Program Na dobry początek! to program wspierania małych społeczności lokalnych w
edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Program stworzony został w odpowiedzi na problem
jakim jest w Polsce najniższy wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w stosunku
do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dla dzieci w wieku 3-5 lat w Europie jest to 70%,
przy 36% dla Polski. Na obszarach wiejskich wskaźnik ten nie przekracza 15%.
Program prowadzony jest metodą konkursu na najlepsze projekty edukacyjne skierowane do
dzieci w wieku przedszkolnym, w którym zwycięzcy otrzymują środki finansowe na
przeprowadzenie zaplanowanych działań. W okresie styczeń – czerwiec 2009r. trwała
realizacja projektów edukacyjnych kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym z małych
miejscowości dofinansowanych w pierwszej edycji konkursu. Dofinansowanie otrzymało 17
projektów edukacyjnych na łączną kwotę 142 632,19 zł – środki te wypłacone zostały w
grudniu 2008r. W pierwszym półroczu 2009r. prowadzony był monitoring dofinansowanych
projektów prowadzony metodą analizy sprawozdań cząstkowych, a także bezpośrednich
wizyt monitorujących w siedzibach instytucji, które otrzymały wsparcie.
Dzięki realizacji I edycji programu Na dobry początek!:



grupa ponad 1200 dzieci z małych miejscowości uczestniczyła w ciekawych
zajęciach edukacyjnych – dla części z nich była to jedyna możliwość edukacji w
grupie rówieśniczej;



w 8 społecznościach, w których dotychczas nie było przedszkoli, powstały kluby
edukacji przedszkolnej, w których działania będą realizowane także po zakończeniu
finansowania z Fundacji.

W lipcu 2009r. ogłoszona została II edycji programu „Na dobry początek!”. Do konkursu
napłynęło niemal 200 wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków
wyłonione zostały 22 projekty, które otrzymały dofinansowanie w kwocie do 10 tys. zł. każdy.
Fundacja na dofinansowanie wszystkich projektów przeznaczyła kwotę 197 585,00 zł.
Realizacja projektów dofinansowanych w II edycji programu rozpoczęła się w styczniu 2010,
a zakończy się w czerwcu 2010r.

Fot. dzieci uczestniczące w zajęciach dofinansowanych w ramach konkursu „Na dobry początek!” (styczeń – czerwiec 2009r.)
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Bezpieczny przedszkolak
– twórczy przedszkolak
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Program Bezpieczny przedszkolak – twórczy przedszkolak to program wspierania
społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do rozwoju dzieci w
wieku przedszkolnym. W pierwszym półroczu 2009r. kontynuowana była współpraca z
Gminą Sułkowice (woj. małopolskie), w której wiosną 2009r. odbył się cykl warsztatów dla
nauczycieli przedszkolnych z zakresu metod edukacji dzieci o bezpieczeństwie w różnych
sytuacjach życiowych. W 23-godzinnym cyklu szkoleniowym wzięło udział 24
nauczycieli. Nawiązana została także współpraca z Gminą Lubomino (woj. warmińskomazurskie), Przerośl (woj. podlaskie) oraz Niedrzwica Duża (woj. lubelskie), w których
powstały trzy nowe place zabaw przy przedszkolach / oddziałach przedszkolnych oraz
zorganizowane zostały pikniki rodzinne, których tematem było bezpieczeństwo i rozwój
małych dzieci. W piknikach uczestniczyła grupa ponad 200 dzieci. Zarówno w budowie
placów zabaw, jak i prowadzeniu zajęć dla dzieci dużą aktywnością wykazali się
wolontariusze będący pracownikami BGK (Fundatora). W działania włączyło się niemal 50
wolontariuszy z BGK, zarówno z Oddziałów w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie,
Tarnowie, jak i Centrali. W okresie październik - listopad zrealizowany został kolejny cykl
szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych z zakresu bezpieczeństwa małych dzieci, w którym
udział wzięło 50 nauczycieli z powiatu lidzbarskiego i suwalskiego.

Fot. pracownicy BGK podczas budowy placu zabaw (26 czerwca 2009r.)

Fot. pracownicy BGK podczas prowadzenia zajęć dla przedszkolaków mieszkających na wsiach (27 czerwca 2009r.)
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Wolontariat jest super!
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W 2009 roku Fundacja ogłosiła pierwszy konkurs na projekty wolontariackie pod hasłem:
”Wolontariat jest super!”. Grupy wolontariuszy które opracowały najciekawsze projekty
społeczne / wolontariackie zgodne z celami statutowymi Fundacji, otrzymały z Fundacji
wsparcie finansowe umożliwiające realizację swoich autorskich projektów. Kapituła
konkursu, w skład której weszli przedstawiciele Fundatora oraz niezależni eksperci m.in. z
Centrum

Wolontariatu

wybrała

16

projektów,

na

których

realizację

Fundacja

przeznaczyła ponad 58 tys. zł. 15 projektów wolontariackich zrealizowanych zostało w
terminie maj – czerwiec 2009r., jeden przeprowadzony został w lipcu 2009r. W realizację
projektów zaangażowała się grupa 50 wolontariuszy BGK (Fundatora) z Centrali oraz
Oddziałów w Lublinie, Olsztynie, Białymstoku i Łodzi oraz grupa ponad 100
wolontariuszy niezwiązanych bezpośrednio z BGK. Dzięki działaniom wolontariuszy udało
się stworzyć m.in.: przyjazne poczekalnie dla dzieci w Szpitalu Dziecięcym na ul.
Niekłańskiej w Warszawie, miasteczko bezpieczeństwa dla przedszkolaków, nową świetlicę
szkolną, świetlicę sportową, salę do terapii rodzinnej oraz kilka placów zabaw. Dzieci z
Domów Dziecka miały okazję uczestniczyć w kilkudniowym wyjeździe terapeutycznoartystycznym, we Włocławku zorganizowany został piknik sportowy dla wychowanków
świetlicy środowiskowej i wychowanków Domów Dziecka, a dzieci, które utraciły rodzeństwo
w skutek nieuleczalnych chorób (opieka hospicyjna) brały udział w wielu zajęciach
terapeutycznych.
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Inne działania
programowe
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W pierwszym półroczu 2009r. trwały intensywne prace nad przygotowaniem ostatniej
publikacji z serii biografie niezwykłe przygotowywanej w ramach porozumienia o współpracy
między Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego i Fundacją BRE Banku. Celem serii jest
rozpowszechnianie wiedzy o twórcach i reformatorach polskiej gospodarki w XIX i XX wieku.
Do tej pory w serii ukazały się biografie Jana Blocha pt „Figle historii” oraz Aleksandra
Wielopolskiego pt. „Ropucha, czyli studium odrzucenia”. W 2009r. ukazała się biografia Jana
Kantego Steczkowskiego pt. „Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski. 18621929.” zamykająca serię wydawniczą. Wszystkie trzy publikację przygotowywane były
nakładem wydawnictwa Adam Marszałek. Teksty do nich przygotował Andrzej Żor.

Poza prowadzeniem w/w programów Zarząd na bieżąco rejestrował i rozpatrywał
napływające do Fundacji prośby o wsparcie. W okresie styczeń – grudzień 2009r. do
Fundacji napłynęło (bezpośrednio lub za pośrednictwem BGK) 106 próśb o wsparcie.
Najliczniej reprezentowaną grupą podmiotów ubiegających się o wsparcie były organizacje
pozarządowe (43 prośby) oraz osoby prywatne (44 prośby). W dalszej kolejności o wsparcie
ubiegały się instytucje kościelne (9 wniosków) i instytucje publiczne (9 wniosków). Jeden
wniosek złożony został przez spółkę z o.o.. Prośby przekazywane do Fundacji najczęściej
dotyczyły pomocy finansowej lub rzeczowej związanej z leczeniem i rehabilitacją dzieci (39
wnioski). 10 próśb dotyczyło wsparcia finansowego w organizacji wypoczynku dla dzieci, 4
przekazania sprzętu komputerowego i również 4 – wsparcia działalności statutowej bez
wskazania konkretnego przeznaczenia. Pozostałe prośby pojawiały się pojedynczo, a
dotyczyły m.in. wsparcia ekspedycji do Chin, wsparcia zgrupowania szachowego, budowy
mieszkań chronionych czy budowy ośrodka rehabilitacyjnego. W związku z realizacją
strategii Fundacji i określonym planem finansowym, tylko jedna z próśb złożonych do
Fundacji poza konkursem „Na dobry początek!” została pozytywnie rozpatrzona. Jest to
wniosek Placówki Opiekuńczo-wychowawczej Dom ze Skierniewic. Dofinansowanie w
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wysokości 2 500,00 zł przeznaczone zostało na zakup podręczników szkolnych dla
wychowanków domu dziecka.
Z inicjatywy Fundacji, Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczył w akcji Dzień
Przedsiębiorczości, podczas której uczniowie szkół średnich mieli okazję przyjrzeć się pracy
na wybranych stanowiskach. Akcja koordynowana była przez Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, a patronat nad nią objął Pan Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej
Polski. Rokrocznie w programie uczestniczy tysiące uczniów i polskich firm. W Banku
Gospodarstwa Krajowego Dzień Przedsiębiorczości przeprowadzony został po raz pierwszy.
2 kwietnia 2009r. Centralę BGK oraz Oddziały i Filie z Poznania, Olsztyna, Katowic i Bielsko
Białej odwiedziło 20 uczniów.
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Działania Fundacji w
liczbach (podsumowanie)


realizacja programu wspierania projektów wolontariackich w zakresie celów
statutowych Fundacji
- zaangażowanie w okresie styczeń – grudzień 2009r. grupy 260 osób z
BGK w działalność wolontarystyczną (w ramach wszystkich programów
Fundacji i działań prowadzonych przez Fundatora z inicjatywy Fundacji);



sfinansowanie realizacji 16 projektów wolontariackich w łącznej kwocie ponad
58 tys. zł;



realizacja
bezpiecznej

programu
i

wspierania

inspirującej

społeczności

przestrzeni

do

lokalnych

rozwoju

w

dzieci

tworzeniu
w

wieku

przedszkolnym:
- przeprowadzenie pierwszego programu grantowego Fundacji dofinansowanie realizacji 17 projektów w kwocie ponad 142 tys. zł z zakresu
edukacji przedszkolnej realizowanych w małych miejscowościach;
- realizacja drugiej edycji programu grantowego Fundacji „Na dobry
początek!” – dofinansowanie 22 projektów w kwocie 197 tys. zł;
- współpraca z 4 społecznościami lokalnymi z 4 województw w zakresie
podnoszenia poziomu edukacji przedszkolnej (program Bezpieczny przedszkolak –
twórczy przedszkolak);
- budowa 3 placów zabaw i organizacja 3 pikników lokalnych dla dzieci
w wieku przedszkolnym;
- przeszkolenie 75 nauczycieli przedszkolnych z zakresu nauczania o
bezpieczeństwie małego dziecka;



sfinansowanie 33 rocznych stypendiów w łącznej kwocie ponad 125 tys. zł, na
pierwszy rok studiów dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości na rok akademicki
2008/2009) oraz 24 rocznych stypendiów w kwocie 120 tys. zł na rok akademicki
2009/2010



sfinansowanie warsztatów psychologiczno-społecznych dla grupy 60 najlepszych
stypendystów programu Stypendiów Pomostowych;



przygotowanie publikacji z serii „Biografie niezwykłe” – biografia Jana Kantego
Steczkowskiego.

16

b. Realizacja zadań w obszarze organizacyjno –
administracyjnym
1. W pierwszym półroczu 2009r. Zarząd przygotował sprawozdania Fundacji za 2008r. i
złożył je do odpowiednich instytucji kontrolnych oraz przedłożył Fundatorowi.
2. W sierpniu 2009r. Zarząd przygotował sprawozdanie Fundacji za okres od stycznia do
czerwca 2009, przedstawił je Radzie Fundacji przedłożył Fundatorowi.
3. Wstąpienie Fundacji do Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Forum Darczyńców w
Polsce”.

3)

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4)

Informacja o liczbie odbytych posiedzeń i podjętych
uchwał.

W omawianym okresie odbyło się dziewięć posiedzeń Zarządu Fundacji:
l.p. Numer protokołu
1 1/2009

22.01.2009

2 2/2009

17.03.2009

Cel posiedzenia
Omówienie nadesłanych próśb o wsparcie, omówienie przebiegu posiedzenia
Rady Fundacji z 21.01.2009, zatwierdzenie budżetu Fundacji na 2009r.
Omówienie nadesłanych próśb o wsparcie, zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Fundacji za 2008r., zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Fundacji za 2008r., omówienie bieżących spraw programowych Fundacji.

27.03.2009

Omówienie przebiegu posiedzenia Rady Fundacji z dnia 24.03.2009;
zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2009r.; omówienie
spraw bieżących Fundacji.

3 3/2009

Data posiedzenia

4 4/2009

20.04.2009

5 5/2009

01.06.2009

6 6/2009

08.07.2009

7 7/2009

07.08.2009

8 8/2009

04.12.2009

9 9/2009

30.12.2009

Omówienie próśb o wsparcie złożonych w terminie 17.03-17.04.2009;
omówienie przebiegu posiedzenia Kapituły konkursu "Wolontariat jest super!"
oraz zatwierdzenie projektów wolontariackich do dofinansowania; omówienie
spraw bieżących Fundacji.
Omówienie próśb o wsparcie złożonych w terminie 18.04-31.05.2009;
omówienie realizacji programu "Stypendia Pomostowe" oraz realizacji 2 edycji
warsztatów "Pomostowi Liderzy", nawiązanie współpracy w Manzaną
Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych w celu realizacji 2 edycji
warsztatów "Pomostowi Liderzy", omówienie kwestii przystąpienia Fundacji do
Związku Stowarzyszeń pod nazwą "Forum Darczyńców w Polsce".
Przyjęcie regulaminu 2 edycji konkursu "Na dobry początek!", wybór nowego
województwa do realizacji programu "Bezpieczny przedszkolak - twórczy
przedszkolak", przystąpienie do kolejnej edycji programu Stypendiów
Pomostowych.
Omówienie próśb o wsparcie złożonych w terminie 1 czerwca - 6 sierpnia
2009; zatwierdzenie sprawozdani półrocznego, omówienie realizacji programu
Bezpieczny przedszkolak- twórczy przedszkolak, omówienie realizacji
programu Wolontariat jest super!; omówienie projektów nowej strony
internetowej fundacji.
Analiza wniosków nadesłanych do drugiej edycji konkursu Na dobry początek
ocenionych przez ekspertów i rekomendowanych przez Radę Fundacji do
dofinansowania.
omówienie próśb o wsparcie nadesłanych w okresie 7 sierpnia-29 grudnia,
zatwierdzenie planu działalności i planu finansowego na 2010 r., omówienie
planu pozyskiwania środków na działalność w 2010 r., omówienie kwestii
zatrudnienia pracownika do fundacji oraz zatwierdzenie planów i metodologii
wsparcia programów edukacji przedszkolnej.
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Zarząd Fundacji podjął 16 uchwał:
Lista uchwał Zarządu Fundacji im. J.K. Steczkowskiego
data uchwały

dotyczy

1 1/1/2009

22.01.2009

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Fundacji na 2009r.

2 1/2/2009

17.03.2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za 2008r.

3 2/2/2009

17.03.2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za 2008r.

4 1/3/2009

27.03.2009

w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2009r.

5 2/3/2009

27.03.2009

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Kapituły konkursu "Wolontariat jest super!"

6 1/4/2009

20.04.2009

w sprawie dofinansowania projektów wyłonionych w ramach konkursu "Wolontariat jest super!"

7 2/4/2009

20.04.2009

w sprawie zatwierdzenia procedury zwrotu kosztów podróży dla wolontariuszy Fundacji

8 3/4/2009

20.04.2009

w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Lubomino i Gminą Przerośl w celu realizacji programu
"Bezpieczny przedszkolak - twórczy przedszkolak"

9 1/5/2009

01.06.2009

w sprawie podjęcia współpracy z Manzaną Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych w celu
realizacji programu edukacyjnego "Pomostowi Liderzy"

10 1/6/2009

08.07.2009

w sprawie zatwierdzenia regulaminu 2 edycji konkursu "Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów
dla dzieci w wieku 3-5 lat

11 2/6/2009

08.07.2009

w sprawie przyznania dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację programu
Stypendia Pomostowe

12 1/7/2009

07.08.2009

w sprawie przyznania dofinansowania Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom” z siedzibą w
Skierniewicach

13 2/7/2009

07.08.2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres
1 stycznia 2009r – 30 czerwca 2009r.

14 1/8/2009

04.12.2009

w sprawie dofinansowania realizacji 22 projektów edukacyjnych wyłonionych na drodze konkursu "Na dobry
początek"

15 1/9/2009

30.12.2009

w sprawie zatwierdzenia planu działalności Fundacji na 2010 r.

16 2/9/2009

30.12.2009

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Fundacji na 2010 r.

l.p.

numer uchwały

Rada Fundacji spotkała się na czterech posiedzeniach:
Lista protokołów z posiedzeń Rady Fundacji im. J.K. Steczkowskiego
l.p.

numer protokołu

1 1/2009

2 2/2009

3 3/2009

4 4/2009

data posiedzenia

dotyczy

21.01.2009

Podsumowanie działalności Fundacji w 2008r., omówienie wstępnego
sprawozdania finansowego Fundacji za 2008r., przyjęcie planu
finansowego Fundacji na 2009r.

24.03.2009

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za 2008r.,
zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji za 2008r.,
zatwierdzenie zmienionego planu finansowego Fundacji na 2009r.,
omówienie spraw bieżących Fundacji.

01.09.2009

zatwierdzenie sprawozdania z działalności za okres styczeń-czerwiec 2009,
projekt zmian statutu Fundacji, zmiana organu nadzoru z Ministerstwa
Skarbu na Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdzenie zmian do planu
finansowego Fundacji na 2009r.

09.11.2009

omówienie planu finansowego na 2010 r., zatwierdzenie planu finansowego
na 2010 r., omówienie przebiegu konkursu "Na dobry początek",
omówienie, wybór i rekomendacja do dofinansowania wniosków w
konkursie "Na dobry początek".
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Rada podjęła 11 uchwał:
l.p. nr uchwały

Data podpisu

w sprawie

Podpisane przez

21.01.2009

zatwierdzenia planu finansowego Fundacji na 2009r.

Aleksandra Wiktorow

2 1/2/2009

24.03.2009

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za okres 1
stycznia - 31 grudnia 2008r.

Ryszard Pazura

3 2/2/2009

24.03.2009

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za okres 1 stycznia
- 31 grudnia 2008r.
Ryszard Pazura

4 3/2/2009

24.03.2009

przeznaczenia wyniku finansowego Fundacji za 2008r.

Ryszard Pazura

5 4/2/2009

24.03.2009

zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2009r.

Ryszard Pazura

6 1/O/2009

31.05.2009

przystąpienia Fundacji do Związku Stowarzyszeń pod nazwą "Forum
Darczyńców w Polsce"

obiegiem

7 1/3/2009

01.09.2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im.
Jana Kantego Steczkowskiego za okres 1 stycznia - 30 czerwca
2009r.

Ryszard Pazura

8 2/3/2009

01.09.2009

w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji im.
Jana Kantego Steczkowskiego na 2009r.

Ryszard Pazura

01.09.2009

w sprawie zatwierdzenia planu wprowadzenia zmian do statutu
Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego

Ryszard Pazura

10 4/3/2009

01.09.2009

w sprawie zmiany organu sprawującego nadzór nad działalnością
Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego

Ryszard Pazura

11 1/4/2009

09.11.2009

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Fundacji na 2010 r.

Ryszard Pazura

1 1/1/2009

9 3/3/2009

5)

Informacja o uzyskanych przychodach

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 515.973,05 zł pochodzące z:
1/ darowizn od Fundatora: 500.000,00 zł.
2/ darowizn od osób fizycznych: 110,00 zł.
3/ odsetek od środków na rachunku bankowym: 15.863,04 zł.
4/ pozostałe przychody operacyjne z zaokrągleń: 0,01 zł.

6)

Informacja o poniesionych kosztach

a) na realizację celów statutowych Fundacja przeznaczyła 568.725,22 zł
b) na koszty administracyjne 14.226,28 zł
c) na koszty działalności gospodarczej 0,00 zł
d) na pozostałe koszty 0,00 zł

7)

Dane o:

a) liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 0 osób
b) łączna kwota wynagrodzeń na umowę o pracę: 0,00 zł
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c) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom
zarządu i innych organów Fundacji: 0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło: 10.921,00 zł
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
f) lokata w banku BGK w kwocie 250.000,00 zł
g) Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła i nie nabyła akcji w spółkach prawa
handlowego
h) Fundacja nie posada nieruchomości
i) Fundacja nie posiada środków trwałych
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
aktywa na 31 grudnia 2009:
- aktywa trwałe
- aktywa obrotowe
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
suma aktywów:

0,00 zł
309.149,05 zł
255,70 zł
309.404,75 zł

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31 grudnia 2009:
- inne zobowiązania
- inne rozliczenia międzyokresowe
razem zobowiązania:

8)

3.475,00 zł
0,00 zł
3.475,00 zł

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe:

Nie dotyczy.

9)

Informacja o rozliczeniach z tyt. ciążących zobowiązań
podatkowych i o składanych deklaracjach
podatkowych

W roku 2009 w Fundacji nie odbyła się żadna kontrola.
Fundacja na dzień 31.12.2009 nie zalega w zapłacie zobowiązania podatkowego.
Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8, CIT-8O, CIT-D.
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