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1. Informacje ogólne

1.1. Nazwa:

Fundacja Po Pierwsze Edukacja

1.2. Adres:

Warszawa 00-819, ul. Złota 61/100

1.3. Forma prawna: Fundacja
1.4. Rejestracja:

24. 09. 2014 r., wpis KRS nr: 0000524410 do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych

Zakładów

Opieki

Zdrowotnej

w

Rejestrze

Sądu

Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS;
1.5. Nr REGON:

147436717

1.6. NIP:

951 23 83 724

1.7. Rachunek bankowy:

m Bank SA nr: 28 1140 1010 0000 4951 8400 1001

1.8. Działalność gospodarcza:

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

1.9. Zmiana nazwy
W grudnia 2015 roku Fundacja Zmieniła nazwę z „Fundacja For EUROpe” na Fundacja Po
Pierwsze Edukacja”.
1.10. Władze
Zgodnie ze Statutem Fundacji – Część IV Władze i zasady działania , §20 oraz zmianami
władz, które nastąpiły pod koniec grudnia 2015 r. Prezesem Fundacji jest Małgorzata Petru
a Wiceprezesem – Rafał Bodarski.
W skład Rady Fundacji weszli:
Jadwiga Liebert – Przewodnicząca Rady
Wiesław Rozłucki – Członek Rady
Anna Białobrzeska – Członek Rady
1.11.Misja:
Misją Fundacji jest promowanie w różnych grupach wiekowych i na wielu obszarach oraz
wcielanie w życie filozofii: „nauki przez całe życie”.
1.12. Cele statutowe:
Zgodnie z § 7 Część II. Cele i zasady działania fundacji Statutu, celami Fundacji są:


Wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego;



Wspieranie wymiany międzykulturowej i dialogu międzypokoleniowego;
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Inicjowanie, popieranie oraz aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej
wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej
wymianie wiedzy, doświadczeń, umiejętności;



wspieranie gospodarki wolnorynkowej;



wspieranie rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie;



wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie;



prowadzenie badań naukowych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk społecznych
zachodzących w Polsce i na świecie;



wspieranie integracji europejskiej;



budowanie świadomości ekonomicznej w społeczeństwie.



Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i
rozwoju przedsiębiorczości;



Inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce
społecznej, edukacji i biznesie;



Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji
służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym
etapie życia człowieka;



Propagowanie działalności wydawniczej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży,
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz integracji europejskiej;



Promowanie twórczości dzieci i młodzieży;



Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;



Promocja i wspieranie idei wolontariatu oraz działalności humanitarnej i
charytatywnej.

1.13. Statutowe środki realizacji:
Zgodnie z §8 Część II Statutu, Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:


Działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;



Organizowanie i sponsorowanie realizacji filmów, publikacji, konkursów, koncertów i
przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich, odczytów etc.;



działalność edukacyjną, w tym działania oświatowe propagujące wiedzę na temat
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procesów gospodarczych;


organizowanie zajęć aktywizujących i terapeutycznych dla różnych grup wiekowych;



fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności
Fundacji;



udzielanie dotacji i darowizn na cele edukacyjne i naukowe;



udzielanie pożyczek na cele edukacyjne i naukowe;



organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji oraz innego rodzaju wydarzeń
w obszarze określonym przez cele Fundacji – niezarobkowa działalność;



współdziałanie

z

władzami

samorządowymi,

rządowymi,

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami w Polsce i na
świecie - dla realizacji celów Fundacji;


współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz
podobnymi placówkami;



sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii – niezarobkowa działalność;



działalność wydawniczą – niezarobkowa działalność;

działalność publicystyczną – niezarobkowa działalność.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych

Działalność edukacyjna
1. Promocja książki „Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu” połączona z cyklem wykładów
w Krakowie, Warszawie oraz Łodzi. Spotkania miały na celu przybliżenie słuchaczom
przyczyn powstania kryzysu finansowego oraz odpowiedź na zasadnicze pytania
nurtujące potencjalnych czytelników:
Jaka była rola instytucji i regulacji państwowych w doprowadzeniu do kryzysu
finansowego? Ile w gospodarce powinno być wolnego rynku, a ile państwa?
Jakie metody antykryzysowe okazały się najskuteczniejsze w walce z kryzysem
w Europie? Jakie były przyczyny wystąpienia efektu „zielonej wyspy” w 2009 roku?
W trakcie wykładów uczestnicy mieli szanse na aktywną wymianę myśli i spostrzeżeń.
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2. Promocja książki dla dzieci „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela”, która
podejmuje temat oswojenia trudnych pojęć z zakresu ekonomii najmłodszym
czytelnikom. Poprzez propagowanie książki, fundacja realizowała zadanie budowania
świadomości ekonomicznej.

3. Cykl otwartych spotkań i wykładów prowadzonych wraz z Fundacją Nowoczesna RP
w wielu miastach Polski, na temat gospodarki, inicjatyw społecznych, kultury, oświaty
i polityki społecznej. Celem projektu było szerzenie wiedzy w zakresie aktualnych
problemów i wyzwań w poszczególnych dziedzinach dotyczących polskiej gospodarki
i systemu instytucjonalnego. Ważnym elementem tych spotkań była

aktywizacja

uczestników poprzez poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Prelegentami byli specjaliści
z ww. dziedzin, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz zachęcali uczestników do
aktywności społecznej.
W ramach wyjazdowych wykładów odbywały się także spotkania z lokalnymi
przedsiębiorcami, które miały służyć wymianie doświadczeń oraz do wypracowaniu
rozwiązań, pozwalających na bardziej efektywne funkcjonowanie małych i średnich firm
w Polsce.

Raporty i badania naukowe:
1. W okresie czerwiec-lipiec odbyły się konsultacje społeczne, w których wzięło udział
ponad 3 tys. uczestników. Celem tych konsultacji było zarówno zebranie opinii
i nowych tematów badawczych jako materiału do cyklu wykładów. Ankietowani
odpowiadali na pytania z zakresu: gospodarki, warunków życia, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, zwiększenia wpływu obywateli na sprawy kraju, dbania o pozycję
Polski w Europie i świecie, stanu finansów publicznych.

2. Praca naukowa pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz postawy ekonomiczne
Polaków”.

3. Badania naukowe dotyczące przywilejów emerytalnych trzech grup zawodowych:
górników, rolników i służb mundurowych oraz obniżenia składek ZUS.
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Spotkania:
24 czerwca odbyło się spotkanie w Parlamencie Europejskim organizowane przez partię
ALDE dla liberalnych liderów. Jego celem było omówienie i uzgodnienie idei nowego modelu
Europy. Przedmiotem rozmów był również kryzys finansowy w Grecji, oraz możliwe sposoby
jego rozwiązania. Uczestnicy obrad wskazywali na potrzebę połączenia zarówno polityki
oszczędności fiskalnych z systemem bodźców podażowych dla wzrostu gospodarczego.
Konkluzją spotkania była potrzeba budowy progresywnego centrum odrzucającego skrajne
rozwiązania, czyli z jednej strony polityka oszczędności, a z drugiej inwestycji publicznych
realizowanych ze wzrostu zadłużenia państwa.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach:
- działalność wydawnicza (PKD 58);
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z);
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z)
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- reklama (PKD 73.1.)
-

pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gzie

indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 74.40.Z)
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
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- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej nieklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

4. Opis uchwał zarządu Fundacji
W 2015 r. nastąpiły znaczące zmiany w organizacji. Na mocy uchwały Zarządu z 10
grudnia został złożony wniosek Radzie o zmianę nazwy i celów Fundacji w statucie. Rada
Fundacji uchwałami z 16 grudnia przyjęła zaproponowane zmiany, jak również powołała
nowy skład Rady oraz Zarządu.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł;
W roku 2015 uzyskano przychody z tytułu darowizn w wysokości 1 742 097,07 zł., oraz
przychody z odsetek w wysokości 8 187,47 zł. Przychody z działalności statutowej
odpłatnej wyniosły 12 500,00 zł. a przychody z działalności gospodarczej 3033,33 zł.

6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 533 329,48 zł., koszty
wynikające z działalności gospodarczej wyniosły 1 843,96 zł., koszty administracyjne
38 691,99 zł. oraz pozostałe koszty 417,31 zł.

7. Informacja o zatrudnieniu i wolontariuszach
1.02.2015 roku Fundacja zatrudniła jedną osobę na umowę o pracę na stanowisko
dyrektora biura i z tego tytułu poniosła koszty w wysokości 55 785,90 zł. Nie wypłacono
żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom Rady.
Z tytułu zawartych umów zlecenia Fundacja wypłaciła 139 249,24 zł. a umów o dzieło 64 350 zł.
W ramach Fundacji nie działalni wolontariusze w rozumieniu ustawy.
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8. Informacja o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach, nabytych nieruchomościach
i kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Fundacja w roku 2015 nie udzielała pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2015 r., na rachunku bankowym Fundacji w mBank S.A. znajdowało
się 10 009,02 zł, w kasie gotówkowej 142,11 zł. Oraz 1 195 418,49 na lokacie w tym
samym banku.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji 31 grudnia 2015 r. aktywa Fundacji
wynosiły 1 247 716,08 złotych, zaś zobowiązania 9 456,69 zł.

9. Informacja o działalności zleconej
W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe
ani samorządowe.

10. Informacja o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych
Fundacja w roku 2015 jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego
PIT-4R, podatku od towarów i usług VAT-7 i wypłat ryczałtowych PIT-8AR oraz rozliczała
zobowiązania wobec ZUS składając deklarację DRA. Pod koniec marca została złożone
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8.

11. Informacje o kontrolach
Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2015.

12. Inne informacje wymagane przez ustawę
Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2015
przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, a w konsekwencji nie
wydatkowała pochodzących stąd środków. Fundacja nie korzystała z uprawnień, o
których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 ustawy.
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