
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 
Nazwa: Fundacja wspierania edukacji im. Romualda Traugutta 

 

 
1) Podstawa prawna : 

 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

 

2) Dane o fundacji: 

 

Nazwa:   Fundacja wspierania edukacji im. Romualda Traugutta 

Siedziba, adres:  ul. Miła 26, 01-047 Warszawa 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2012-03-14 

Nr KRS: 000041435   Nr Regon: 146052794 

 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1. Agata Henryka Pallasch, ul. Miła 26, 01-047 Warszawa 

2. Grzegorz Bramowicz, ul. Miła 26, 01-047 Warszawa 

3. Katarzyna Brodiuk, ul. Miła 26, 01-047 Warszawa 

 
 

4) Cele statutowe fundacji: 

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia w XLV  

Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 26 

 

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych: 

 

- współfinansowanie zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, przygotowawcze do olimpiad 

oraz matury, językowe) oraz sportowych dla uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Romualda Traugutta,  

- promowanie sukcesów i właściwych postaw uczniów w formie nagród pieniężnych dla 

uczniów oraz absolwentów, którzy osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów lub 

konkursów zewnętrznych, 

- organizowanie konkursów szkolnych z różnych dziedzin i fundowanie nagród dla 

uczniów, 

- wspomaganie XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w zakresie 

zaopatrzenia w podręczniki i książki biblioteki szkolnej, zakupu programów 

komputerowych, licencji oraz aktywacji, zakupu sprzętu sportowego, 



- poprawę stanu technicznego XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta 

m.in. poprzez remonty pomieszczeń szkolnych (np. sal lekcyjnych, pracowni) i ich 

wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne,  

- wspieranie inicjatyw wychowawczych szkoły poprzez analizę tych działań                            

i nagradzanie najbardziej zaangażowanych w proces wychowawczy nauczycieli                              

i wychowawców, 

- przyznawanie jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów XLV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta za wysokie wyniki w nauce. 

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

 

- Umowa darowizny nr 08/10/14/15 ze Stowarzyszeniem AIESEC Polska na realizację 

celów statutowych (organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów XLV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta) 

- Umowa nr 05/EDU/2013 z dnia 22.08.2013 r. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

S.A. Vienna Insurance Group na realizację celów statutowych (poprawa bezpieczeństwa 

uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta) 

- Umowa nr 05/EDU/2013 z dnia 22.08.2013 r. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

S.A. Vienna Insurance Group na realizację celów statutowych (poprawa bezpieczeństwa 

uczniów XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta) 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

 

       nie dotyczy 

 

 

 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 

Przychody ogółem: 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/:       0, 00 zł 

- z darowizn:              28 958, 00 zł 

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:   nie dotyczy 

- z innych źródeł / wskazać jakie/:       nie dotyczy 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:     nie dotyczy 

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: nie dotyczy 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:           0, 00 % 

 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

 

Koszty ogółem: 

W tym:  

- na realizację celów statutowych:            28 120, 69 zł 

- na administrację /czynsz, korespondencja, pieczątki itp./:   153, 74 zł 

- na działalność gospodarczą:       nie dotyczy 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 

  1. transport paczek w ramach realizacji celów statutowych   368, 68 zł 

  2. prowizja za prowadzenie konta       314, 89 zł 

 



 

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem:               0 

W tym na stanowiskach:         nie dotyczy 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  nie dotyczy 

 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:     nie dotyczy 

 

W tym:  

- wynagrodzenia:         nie dotyczy 

- nagrody:          nie dotyczy 

- premie:          nie dotyczy 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:      nie dotyczy 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

:           nie dotyczy 

 

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:   nie dotyczy 

Członkom Zarządu ogółem:       nie dotyczy 

W tym: 

- wynagrodzenia:         nie dotyczy 

- nagrody:          nie dotyczy 

- premie:          nie dotyczy 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:      nie dotyczy 

 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym:   nie dotyczy 

- wynagrodzenia:         nie dotyczy 

- nagrody:          nie dotyczy 

- premie:          nie dotyczy 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:      nie dotyczy 

 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym:  nie dotyczy 

- wynagrodzenia:         nie dotyczy 

- nagrody:          nie dotyczy 

- premie:          nie dotyczy 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:      nie dotyczy 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń:   nie dotyczy 

 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: 

 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki:      nie dotyczy 

Pożyczkobiorca:  nie dotyczy  kwota:     nie dotyczy 

Warunki przyznania pożyczki:        nie dotyczy 

    

 

 

 



   

13) Informacje o posiadanym majątku: 

 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: 8.637,61 zł  Bank:                 BNP Paribas Bank Polska SA 

Kwota:  nie dotyczy  Bank:      nie dotyczy 

 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

- Obligacji:          nie dotyczy 

- Udziałów: nie dotyczy   Nazwa spółki:   nie dotyczy 

- Akcji:  nie dotyczy   Nazwa spółki:   nie dotyczy 

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

 Kwota wydatkowana:        nie dotyczy 

 Przeznaczenie nieruchomości:       nie dotyczy 

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

 Kwota wydatkowana:        nie dotyczy 

 Wyszczególnienie:        nie dotyczy 

 

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa:          nie dotyczy 

 Zobowiązania:         nie dotyczy 

 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: 

       

nie dotyczy 

 

 

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w 

tym składanych deklaracji podatkowych: 

 

      nie dotyczy 

 

 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

 

      nie dotyczy 

 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej: 

 

Grzegorz Bramowicz    Agata Pallasch 

 

Warszawa, 30 marca 2015 r. 

 


