Sprawozdanie merytoryczne
Fundacja Kulawa Warszawa
ul. Herbu Oksza 25/138
02-495 Warszawa
NIP: 5213745413
REGON: 365233514
KRS: 0000633215
Data wpisania do KRS: 2016-08-24
Zarząd Fundacji Kulawa Warszawa:
Prezeska zarządu – Izabela Sopalska-Rybak
Wiceprezeska zarządu – Katarzyna Bierzanowska
Członek zarządu – Rafał Patryk Rybak
Cele statutowe:
a) Inicjowanie i wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach na
terenie kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem twórczości osób z
niepełnosprawnościami.
b) Inicjowanie i wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz
profesjonalizacji sektora kultury ze szczególnym uwzględnieniem twórczości osób z
niepełnosprawnościami.
c) Inspirowanie i propagowanie uczestnictwa w kulturze.
d) Promocja artystów w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem artystów z
niepełnosprawnościami.
e) Edukacja międzykulturowa oraz integracja społeczna.
f) Kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do osób z różnymi
niepełnosprawnościami.
g) Kształtowanie właściwych postaw społecznych w stosunku do zwierząt ze
szczególnym
uwzględnieniem
zwierząt
asystujących
osobom
z
niepełnosprawnościami i zwierząt wykorzystywanych w terapii.
h) Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, w tym rehabilitacja.
i) Edukacja społeczna oparta na zasadach włączania.
j) Promocja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
k) Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
l) Działanie na rzecz wzmacniania współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi
się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
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1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
a) Rozpoczęto przygotowania do zorganizowania wystawy fotograficznej Wspólny cel –
WYGRAĆ! promującej sport osób z niepełnosprawnościami, umawiano spotkania,
nagrania, sesje oraz szukano partnerów wystawy.
b) Rozpoczęto projekt „Przychodzi baba do lekarza”, który ma na celu zwiększenie
dostępności do usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami,
opracowano dokładny plan badań oraz założenia.
c) Prowadzono działania promujące sport, podróże oraz inne aktywności osób z
niepełnosprawnościami, poprzez publikację teksów, zdjęć oraz filmów na stronie
internetowej Fundacji Kulawa Warszawa oraz na portalach społecznościowych a także
spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, firm i instytucji.
d) Prowadzono szkolenia zwiększające świadomość na temat niepełnosprawności,
e) Udział w wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach dot. praw osób z
niepełnosprawnościami, w tym konwencji ONZ o prawach osób z
niepełnosprawnościami.
f) Prowadzono lekcje savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w szkołach.
2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja Kulawa Warszawa w 2017 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
3. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Przyjęto:
Uchwała o przyjęciu zmian w statucie Fundacji Kulawa Warszawa z dnia 21 stycznia
2017 roku,
Uchwała zarządu Fundacji Kulawa Warszawa w sprawie przyjęcia nowego członka
zarządu z dnia 21.01.2017 roku.
Uchwała o przyjęciu Polityki Bezpieczeństwa dot. ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Fundacji Kulawa Warszawa z dnia
14.02.2017r.
Uchwała o przyjęciu Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
Fundacji Kulawa Warszawa z dnia 18.03.2017r.
Uchwała Fundacji Kulawa Warszawa z dnia 13 grudnia 2017 r. o zatwierdzeniu
sprawozdania merytorycznego za rok 2016 (1.01.-31.12.2016)
Uchwała Fundacji Kulawa Warszawa z dnia 19 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2016 (1.01.-31.12.2016)

4. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
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Tytuł przychodu
Dotacje otrzymane

2017
0,00 zł

Odpłatna działalność statutowa

1.000,00 zł

Darowizny

6.550,00 zł

Otrzymane odsetki bankowe
RAZEM

98,69 zł
7.648,69 zł

5. Informacja o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych,
administrację, działalność gospodarczą, pozostałe koszty.
Pozycja
Koszty ogólnego zarządu, w tym:
-

zużycie materiałów

-

usługi obce

-

podatki i opłaty

Koszty działalności statutowej, w tym
-

zużycie materiałów

-

usługi obce

-

wynagrodzenia

-

ubezpieczenia społeczne

2017
1.222,60 zł
0,00 zł
1.072,60 zł
150,00 zł
18.753,47 zł
809,21 zł
9,50 zł
15.685,23 zł
2.249,53 zł

6. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej, łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej, wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
W 2017 roku Fundacja Kulawa Warszawa nie zatrudniała żadnej osoba na podstawie
umowy o pracę oraz nie wypłacono żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w
Zarządzie lub innych organach Fundacji.
7. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.
W 2017 roku Fundacja wypłaciła z tytułu wynagrodzenia za zrealizowane umowy
zlecenia i umowy o dzieło kwotę 15.685,23 zł oraz odprowadziła składki ZUS w
kwocie 2.249,53 zł.
8. Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
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W roku 2017 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Fundacja gromadzi środki finansowe na rachunku bankowym założonym w mBanku
S.A. Na dzień 31.12.2017 roku Fundacja posiadła środki pieniężne na koncie bankowy
w wysokości 1.264,89 zł.
10. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
W roku 2017 Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie dokonała objęcia udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego.
11. Wartość nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
W roku 2017 Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
12. Wartość nabytych pozostałych środkach trwałych.
W roku 2017 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
13. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Na dzień 31.12.2017 roku suma aktywów Fundacji wyniosła 1.267,78 zł.
Na dzień 31.12.2017 roku stan zobowiązań Fundacji wyniósł 1.576,99 zł.
14. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności.
W 2017 roku Fundacji Kulawa Warszawa nie zlecono działalności przez podmioty
państwowe i samorządowe.
15. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Na dzień 31.12.2017 roku Fundacja miała zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych w kwocie 102 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne ZUS w kwocie 284,61 zł.
W trakcie roku 2017 Fundacja była zobowiązana do składania deklaracji podatkowych
PIT-4R, CIT-8.
16. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.
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W okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2017 w Fundacji nie przeprowadzano
żadnej kontroli.
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