SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI PO PIERWSZE EDUKACJA
ZA 2018 ROK

sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 z dnia 22
maja 2001 r., poz. 529).

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

SPIS STREŚCI:

1. Informacje ogólne;
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych;
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
4. Opis uchwał zarządu Fundacji;
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł;
6. Informacja o poniesionych kosztach;
7. Informacja o zatrudnieniu i wolontariuszach;
8. Informacja o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach, nabytych nieruchomościach i
kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;
9. Informacja o działalności zleconej;
10. Informacja o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych;
11. Informacje o kontrolach;
12. Inne informacje wymagane przez ustawę.

1

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

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
W skład Rady Fundacji weszli:
Jadwiga Agnieszka Liebert – Przewodnicząca Rady
Wiesław Rozłucki – Członek Rady
Anna Białobrzeska – Członek Rady
Małgorzata Góra – Członek Rady
Dominika Langer-Gniłka – Członek Rady
Anna Oniszk – Członek Rady
1.11.Misja:
Fundacja wyznaje zasadę lifelong learning - czyli uczenia się przez całe życie. Wspiera
edukację człowieka na każdym etapie życia, wykorzystując jego zasoby i oferując atrakcyjne
metody dydaktyczne. Swoje działania ukierunkowuje na ustawiczny rozwój człowieka, który
jest niezbędny we współczesnym świecie, wzmacnia poczucie wartości, samorealizacji i
zapobiega wykluczeniu społecznemu.
1.12. Cele statutowe:
Zgodnie z § 7 Część II. Cele i zasady działania fundacji Statutu, celami Fundacji są:
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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;



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
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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;



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

2.1. Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji
służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie
życia człowieka; Promocja i wspieranie idei wolontariatu oraz działalności humanitarnej i
charytatywnej


Od kwietnia rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem WIOSNA w ramach
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod nazwą AKADEMIA LIDERÓW,

który

stanowi impuls do działania, aktywizacji społecznej oraz pracy nad sobą dla
młodzieży. Jego celem jest między innymi szkolenie wolontariuszy i liderów,
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tworzenie systemu wsparcia dla nich oraz organizowanie dodatkowych zajęć,
aktywności dla podopiecznych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie WIOSNA Od 2001 roku łączy biednych i bogatych. Uczy mądrze
pomagać. Inspiruje i rozwija wolontariuszy. Projekty społeczne SZLACHETNA PACZKA i
AKADEMIA

PRZYSZŁOŚCI

opiera na

pracy

z darczyńcami

i wolontariuszami.

Wolontariusze szukają potrzebujących i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują
dedykowaną pomoc. WIOSNA tworzy rozwiązania systemowe, dzięki którym
konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Chce nie tylko uczyć jak
poradzić sobie w życiu w trudnych sytuacjach, ale także tworzyć nowe modele
zachowań społecznych, a wolontariuszy wyposażyć w cenne doświadczenie i
umiejętności niezbędne na rynku pracy.


Święto Szlachetnej Paczki - 2 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w Mazowieckiej Gali
Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w Ciechanowie, która była radosnym
świętowaniem kończącej się edycji i całego roku pracy. Dla przedstawicieli naszej
fundacji była to świetna okazja do lepszego poznania idei oraz koordynatorów i
wolontariuszy, których będziemy wspierać w ramach wspólnego projektu Akademia
Liderów.



Zjazd Rad Wojewódzkich - W weekend 14-15 lipca odbył się zjazd Rad Wojewódzkich
Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości na SGH w Warszawie. Był to czas na
planowanie, wymianę wiedzy i doświadczeń, zadawanie pytań a przede wszystkim na
integrację. Fundacja wsparła organizację tego przedsięwzięcia.

2.2. Promowanie twórczości dzieci i młodzieży


Mazowiecka Gala Sukcesów - 14 czerwca 2018 r. odbyła się Mazowiecka Gala
Sukcesów Akademii Przyszłości na SGH w Warszawie. To święto dzieci i ich
wolontariuszy, kończące rok pracy. Uroczyste wręczenie dyplomów poprzedziły
zabawy piknikowe, które mieliśmy przyjemność współprowadzić. Nasza Fundacja
zorganizowała warsztaty origami.



Żegnaj Lato na Bielanach – 15 września Fundacja wzięła udział w pikniku rodzinnym
na Bielanach. Zorganizowała twórcze stoisko – tworzenia figur z origami oraz
instrumentów ze śmieci i odpadków.
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2.3. Inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce
społecznej, edukacji i biznesie


Jak odzyskać święta? – warsztat rozwojowy dla kobiet, który odbył się 5 grudnia. Jego
celem było przyjrzenie się organizacji i zarządzania swoim czasem, poznanie sztuki
komunikacji,

wyznaczania

celów

oraz

zmiany

własnego

postępowania

w

codzienności.

2. 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 wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej nieklasyfikowana (PKD 82.99.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);
- 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);
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
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3. Opis uchwał zarządu Fundacji
Uchwała nr 1/2018 Zarządu Fundacji z dnia 8.02.2018 r. – wniosek o powołanie nowych
członków do Rady Fundacji.

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł;
W roku 2018 uzyskano przychody z operacji finansowych 2 944,89 z tytułu pozostałej
działalności statutowej 13 849,14., oraz pozostałe przychody operacyjne 443,06 zł.

5. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 13 849,14 zł., koszty operacji
finansowych wyniosły 701,61 zł. Koszty administracyjne wyniosły 88 792,09 zł., a koszty
operacyjne - 200 180,44 zł.

6. Informacja o zatrudnieniu i wolontariuszach
Fundacja zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę. Z tytułu nawiązanych umów o pracę i
umów cywilnoprawnych poniosła koszty łącznie w wysokości 72 930,20 zł. Nie wypłacono
żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom Rady.
W ramach Fundacji nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.

7. Informacja o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach, nabytych nieruchomościach
i kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Fundacja w roku 2018 nie udzielała pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2018 r., na rachunku bankowym Fundacji w mBank S.A. znajdowało
się 10 000 zł, oraz 736 589,59 na lokacie w tym samym banku.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji 31 grudnia 2018 r. aktywa Fundacji
wynosiły 751 696,81 złotych, zaś zobowiązania 18 050,41 zł.

8. Informacja o działalności zleconej
7

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

W roku 2018 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe
ani samorządowe.

9. Informacja o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych
Fundacja w roku 2018 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.

10. Informacje o kontrolach
Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2018.

11. Inne informacje wymagane przez ustawę
Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2018
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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