SPRAWOZDANIE
z działalności
Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego
za okres
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
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1. Informacje ogólne
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego („Fundacja”) została ustanowiona aktem
notarialnym z dnia 24 stycznia 2005 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 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.
W dniu 12 kwietnia 2005 r. Fundację wpisano 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, XIX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000231906.
Fundacji nadano numer statystyczny REGON 140128800.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7, 00955 Warszawa.
Skład Zarządu Fundacji na dzień 31 grudnia 2007 r.:
•

Dagmara Kołodziejczyk – Prezes Zarządu

•

Iwona Barszcz – Członek Zarządu.

Cele statutowe Fundacji:
•

wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

•

prowadzenie działalności charytatywnej,

•

wspieranie ochrony i promocji zdrowia,

•

działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

•

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
1.

dofinansowanie placówek oświatowych oraz ośrodków naukowo-badawczych,

2.

finansowanie stypendiów i nagród,

3.

wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
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Fundacja rozpoczęła działalność w 2005 roku – główne kierunki działania Fundacji i
realizacji zadań statutowych w roku 2007 to:
a.

realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych

b.

realizacja zadań strategiczno-programowych

Realizacja zadań w obszarze organizacyjno – administracyjnym:
1. Zarząd przeanalizował celowość uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku
publicznego. Kwestia nadania Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego wymaga
decyzji Fundatora (BGK). Przed uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego
Fundator musiałby dokonać zmian w statucie Fundacji dostosowując go do ustawy
regulującej tę działalność. W związku z tym Zarząd uznał, że wskazane jest ponowne
ustalenie celów Fundacji i form jej działalności, a następnie przeprowadzenie weryfikacji,
czy będąone mogły być prowadzone przez Fundację o statusie opp. Po przeprowadzeniu
dyskusji Zarząd Fundacji uznał, że aktualnie nie występują przesłanki zdecydowanie
wskazujące na celowość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i postanowił
na obecnym etapie nie podejmować dalszych działań i prac dotyczących uzyskania statusu
opp.
2. W pierwszym kwartale 2007r. Zarząd przygotował:
1) sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od
1.01.2006r. do 31.12.2006r.
2) sprawozdanie finansowe Fundacji za okres 1.01.2006r. do 31.12.2006r. obejmujące
wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, informację
dodatkową,
3) plan finansowy Fundacji na 2007r. z preliminarzem wydatków,
4) harmonogram prac Zarządu na 2007r.
3. Zarząd dokonał przeglądu wszystkich umów zawartych w okresie I kadencji Zarządu pod
względem realizacji podjętych zobowiązań przez podmioty, którym udzielono wsparcia
finansowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Monitorowano zawarte
umowy o współpracy z Fundacjami, które zobowiązały się umieszczać w swoich
materiałach informację o Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.
4. Prowadzono prace koncepcyjne związane z planem ogłoszenia w 2007r. konkursu pod
patronatem Fundacji im. J.K. Steczkowskiego i Banku na najlepszą pracę magisterską lub
doktorską z dziedziny finansów publicznych lub bankowości. Przedyskutowano kryteria
oceny prac konkursowych, tryb rozstrzygnięcia konkursu, wysokość nagród.
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5. Zarząd Fundacji oraz Fundator w drugim półroczu ponownie przeanalizowali celowość
uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego. Uznano, że nie
występują przesłanki do podjęcia działań prowadzących w tym kierunku. Fundacja, jako
organizacja korporacyjna, nie będzie pozyskiwać statusu organizacji pożytku publicznego.
6. W trzecim kwartale 2007r. Zarząd Fundacji przygotował zmiany do planu finansowego
Fundacji na 2007r. oraz preliminarz wydatków, zakładające pozyskanie środków w ramac
Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Zarząd Fundacji oraz Fundator w czwartym kwartale 2007r. przedyskutowali zasadność
pozyskiwania przez Fundację środków unijnych. Wyciągnięto następujący wniosek:
Fundacja jako organizacja korporacyjna, nie będzie samodzielnie składać wniosków o
dofinansowanie realizacji projektów. To rozwiązanie jest znamienne dla organizacji
należących do przedsiębiorstw, a ich działalność głównie opiera się na wspieraniu
finansowym innych podmiotów.
8. Zarząd dokonał przeglądu wszystkich umów zawartych w II półroczu 2007r. pod
względem realizacji podjętych zobowiązań przez podmioty, którym udzielono wsparcia
finansowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Monitorowano zawarte
umowy o współpracy z Fundacjami, które zobowiązały się umieszczać w swoich
materiałach informację o Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.
Realizacja zadań strategiczno-programowych:
1. Na posiedzeniu Zarządu Fundacji w dniu 23 marca 2007r. Zarząd uznał, że działalność
Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisible służy realizacji celów Fundacji, gdyż
tworzy najbardziej uzdolniony studentom polskich uczelni szansę rozszerzenia
horyzontów naukowych i intelektualnych. Takie działania wykraczają poza wymiar
publicznej edukacji, umożliwia rozwój zainteresowań i podejmowanie samodzielnych
badań naukowych. Zadecydowano o przyznaniu 10 000 zł na działalność statutową tego
stowarzyszenia, natomiast środki finansowe zostaną przekazane po zawarciu stosownej
umowy.
2. Zarząd Fundacji postanowił również dofinansować stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo
„Nasze Szwederowo” z siedzibą w Bydgoszczy. Fundacja postanowiła dofinansować
działalność Stowarzyszenia, z przeznaczeniem profilaktycznym dla dzieci wiejskich z
rodzin defaworyzowanych „Niech każdy ma wakacje”. Akcja ta służy realizacji celów
Fundacji, gdyż kierowana jest do młodzieży gimnazjalnej, pochodzącej z rodzin wiejskich
zagrożonych lub objętych problemem alkoholowym, patologicznych, w trudnej sytuacji
materialnej bądź defaworyzowanej z powodu innych czynników rodzinno-społecznych.
Zarząd jednomyślnie zadecydował
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o przyznani kwoty 7 500 zł na pokrycie części kosztów ww. akcji, natomiast środki
finansowe zostaną przekazane po zawarciu stosownej umowy.
3. Zarząd Fundacji w I kwartale 2007 r. uczestniczył w realizacji:
•

Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2006/2007,

•

Programu „Szansa dla najmłodszych”,

•

Programu pomocy dzieciom wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci.

4. Zarząd kwartalnie zapoznawał się z informacją i dokonywał przeglądu wpływających
wniosków o wsparcie.
5. Zarząd kontynuował zbieranie informacji o J. K. Steczkowskim, utrzymywał kontakt
z rodziną Steczkowskiego.
6. Zarząd opracował założenia projektu Laboratorium zatrudnienia, którego celem jest
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym zawodowym i
magisterskim. Projekt miałby być finansowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe.
7. Zarząd Fundacji w II półroczu 2007 r. uczestniczył w realizacji Programu Stypendiów
Pomostowych w roku akademickim 2007/2008.
8. Zarząd Fundacji zorganizował Galę wręczania Stypendiów Pomostowych na rok
2007/2008, która odbyła się w siedzibie BGK.
9. Zarząd Fundacji z końcem roku 2007 podpisał porozumienie z Fundacją BRE Banku w
sprawie kontynuacji publikowania serii wydawniczej „Biografie niezwykłe”.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Uchwały Zarządu
Informacja o liczbie odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.
W okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. Zarząd Fundacji:
- odbył 7 posiedzeń
- podjął 6 Uchwał:
1) Uchwałę nr 1/1/2007 z dnia 29 stycznia 2007r, w sprawie przyjęcia sprawozdania
Zarządu z działalności Fundacji w 2006r,
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2) Uchwała nr 2/1/2007 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu
finansowego Fundacji na 2007r.
3) Uchwałę nr 1/2/2007 z dnia 12 lutego 2007r, w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Fundacji za rok 2006,
4) Uchwałę nr 2/2/2007 z dnia 12 lutego 2007r, w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Fundacji w roku 2006,
5) Uchwałę nr 1/6/2007 z dnia 20 września 2007r, w sprawie w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Fundacji w I półroczu 2007 r.
6) Uchwałę nr 2/6/2007 z dnia 20 września 2007r, w sprawie przyjęcia zmienionego
preliminarza do planu finansowego Fundacji na 2007 r.

5. Informacja o uzyskanych przychodach
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 825,75 zł - są to odsetki od
środków na rachunku bankowym.

6. Informacja o poniesionych kosztach
Na realizację celów statutowych Fundacja przeznaczyła 132.500,- zł, koszty administracyjne
wyniosły 71.070,24 zł.

7. Pozostałe dane o Fundacji
1)

Osoby zatrudnione w Fundacji
Fundacja nie zatrudnia pracowników.

2)

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację
W roku 2007 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom.

3)

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom
Zarządu
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu wynosiło w 2007 r.
3.453,54 zł, od listopada 2007 r. – 2.900,- zł. Zarząd powoływany jest przez
Fundatora.

4)

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
Łączne wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły w 2007 r.
53.442,50 zł, w tym 41.442,50 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia Zarządu i
12.000,- zł wydatki na inne umowy zlecenia (obsługa prawna i kancelaryjna
Fundacji).
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5)

Udzielone pożyczki
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.

6)

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Rachunek bankowy Fundacji prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Według stanu na 31.12.2007 r. na rachunku tym Fundacja posiadała
292.425,36 zł.

7)

Nabyte obligacje, objęte udziały, nabyte akcje
Fundacja nie nabyła i nie posiada obligacji, udziałów ani akcji.

8)

Nabyte nieruchomości
Fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomości.

9)

Nabyte pozostałe środki trwałe
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

10)

Wartość aktywów i zobowiązań
Wartość aktywów Fundacji wynosi 292.425,36 zł., zaś wartość zobowiązań
20.642,- zł.

11)

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
W roku sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

12)

Rozliczenia Fundacji z tytułu podatków
Działalność statutowa Fundacji zwolniona jest z podatku dochodowego od osób
prawnych. W związku ze zmianami przepisów podatkowych Fundacja nie składa
miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT-2) i osób fizycznych (PIT 4). Fundacja składa jedynie deklaracje
roczne: CIT-8 i PIT 4R. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych regulowane są terminowo.

13)

Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W 2007 roku w Fundacji nie przeprowadzano żadnych kontroli.

Zarząd Fundacji:
Dagmara Kołodziejczyk
Iwona Barszcz
Warszawa, 2008 r.
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