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1. Informacje ogólne 

  

1.1. Nazwa:  Fundacja Po Pierwsze Edukacja 

1.2. Adres:  Warszawa 00-031, ul. Szpitalna 5/5 

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. 

1.19. Władze 

Zgodnie ze Statutem Fundacji – Część IV Władze i zasady działania, §20  

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 edukacji i psychoedukacji 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; 

 Inicjowanie, popieranie oraz aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej 

wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej 

wymianie wiedzy, doświadczeń, umiejętności; 

 wspieranie gospodarki wolnorynkowej; 
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 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 

procesów gospodarczych; 

 organizowanie zajęć aktywizujących i terapeutycznych dla różnych grup wiekowych;  

 fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności 

Fundacji; 
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 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. Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato 

„Pośpiewaj mi mamo…” to niekomercyjny projekt Narodowego Forum Muzyki we 

Wrocławiu, którego partnerem jest Fundacja Po Pierwsze Edukacja. Polegał on na 

przeprowadzeniu bezpłatnych warsztatów śpiewania kołysanek dla rodziców z 

małymi dziećmi i spodziewających się potomstwa. Oprócz nauki piosenek uczestnicy 

poznawali uwarunkowania rozwojowe maluchów, wpływ muzyki na budowanie 

relacji i bliskości z dzieckiem oraz budowali małą społeczność rodziców. Warsztaty 

odbywały się w szpitalu św. Zofii w Warszawie, w kawiarni Qlka Cafe oraz w Klubie 

Mam na Bemowie. 

2. Robotyka 

Fundacja Po Pierwsze Edukacja w ramach współpracy z Fundacją Nowoczesnej Edukacji 

zorganizowała cykl zajęć z robotyki w 9 świetlicach środowiskowych w Warszawie dla 

około 150 dzieci. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów w małych 10-14 

osobowych grupach. Dzieci pracowały w parach, każda miała do dyspozycji zestaw 
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klocków LEGO i laptopa ze specjalistycznym oprogramowaniem. Pod okiem 

wykwalifikowanych edukatorów budowały, programowały i ożywiały swoje roboty. 

Naszym celem było rozbudzenie kreatywności i wyobraźni przestrzennej uczestników. 

Zajęcia uczyły logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Doskonaliliśmy także 

umiejętności komunikacyjne (np. prezentacja zaprojektowanych i zbudowanych 

robotów) oraz społeczne (m.in. współpraca – dzieci pracują w parach).  

3. Mapa Marzeń 

Fundacja zorganizowała warsztat rozwojowy dla kobiet „Mapa Marzeń”, oparty o 

metodę Dance Movement Therapy. Zajęcia były formą pracy nad sobą, która służy do 

odkrywania własnych marzeń i pragnień, oraz ustalaniem priorytetów. W warsztacie 

udział wzięło 12 uczestniczek, w wieku 25-55 lat. 

4. W Moim Ciele 

Fundacja zorganizowała warsztaty rozwojowe dla kobiet w ciąży, które miały na celu 

psychoedukację, rozwój samoświadomości i oswojenie obaw związanych z przyjściem 

na świat nowego członka rodziny. Zajęcia były poprzedzone konsultacjami 

przeprowadzonymi przez terapeutę. Ostatecznie grupa się nie zebrała. 

 

Szkolenia: 

1. Kurs SCWO  

Fundacja w lutym 2016 roku rozpoczęła roczne szkolenie dla nowych fundacji między 

innymi z zakresu zarządzania finansami, realizacji projektów, pisania wniosków i 

promocji.  

2. Archipelag pokoleń-Kadry Kultury - Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” 

Organizacja rozpoczęła w listopadzie 2016 warsztaty z tworzenia projektów 

międzypokoleniowych w obrębie kultury. Spotykają się tu instytucje i domy kultury z 

województwa mazowieckiego. 

 

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);  
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- 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); 

- 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 

 

Brak nowych uchwał. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł; 

 

W roku 2016 uzyskano przychody z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej 34 076,77 

zł., oraz przychody z odsetek w wysokości 7 714,51 zł.  

 

6. Informacja o poniesionych kosztach 

 

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 34 076,76 zł., natomiast 
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koszty administracyjne wyniosły 80 234,19 zł.  

 

7. Informacja o zatrudnieniu i wolontariuszach 

 

Fundacja zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę na stanowisko dyrektora biura i z 

tego tytułu poniosła koszty w wysokości 55 452,99 zł. Nie wypłacono żadnych 

wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom Rady.  

W ramach Fundacji nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy. 

 

8. Informacja o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach, nabytych nieruchomościach 

i kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

 

Fundacja w roku 2016 nie udzielała pożyczek. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r., na rachunku bankowym Fundacji w mBank S.A. znajdowało 

się 1099 845,10 zł, oraz 1 136 762,03 na lokacie w tym samym banku. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji 31 grudnia 2016 r. aktywa Fundacji 

wynosiły 1 141 753,79 złotych, zaś zobowiązania 10 082,52 zł. 

 

9. Informacja o działalności zleconej  

 

W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 

ani samorządowe. 

 

10. Informacja o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych 

 

Fundacja w roku 2016 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 zostało złożone 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8. 

 

11. Informacje o kontrolach 

Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2016. 
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12.  Inne informacje wymagane przez ustawę 

 

Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2016 

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. 

 


