
 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRAMERICA ZA ROK 2009 

1. Dane fundacji.  
 
Nazwa: Fundacja "PRAMERICA"  
Siedziba: 00-854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 23  
Data wpisu do Krajowego  Rejestru Przedsiębiorców: 28.08.2009 r  
KRS: 00000335750  
Regon: 141991501  
   
Członkowie zarządu:  
Prezes zarządu: Yolanta Gregorczyk  04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 78/154 

Członek zarządu: Robert Watkowski  05-870 Błonie Bramki, ul. Zaciszna  

Rada Fundacji: Piotr Szklarzewicz,  Michał Tofiluk,  Anna Górska-Sielewiesiuk,  Ewa Wypijacz 

 
2. Cele i zasady działania Fundacji.  

 
 
Celem działania Fundacji jest:  
 
a) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, w tym z domów dziecka, rodzinnych domów 
dziecka, a także innych placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

b)wyrównywanie szans dzieci i młodzieży określonych w p. a); 

c) działalność charytatywna; 

d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży określonych w p. a); 

e) krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży określonych w p. a); 

f) promocja i organizacja wolontariatu; 
 
 
Fundacja realizuje swoje cele m.in. inicjując i wspierając: 

a) udzielanie nagród rzeczowych; 

b) szkolenia i seminaria; 

c) programy pomocy i funduszy celowych dla podmiotów objętych celami działania Fundacji; 

d) programy edukacyjne ponoszące jakość nauczania oraz programy wyrównujące szanse edukacyjne, 
promujące talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży; 

 e) konferencje, wydawnictwa, spotkania oraz inne imprezy publiczne propagujące cele Fundacji; 

Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla osiągania wspólnych 
celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego , częściowego lub pełnego 
finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 



Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może także przystępować do innych instytucji i organizacji 
pozarządowych i stowarzyszeń zgodnie ze Statutem Fundacji. 

 
3. Zrealizowane cele statutowe.  
1.Organizacja Światowego dnia Wolontariusza w dniu 3 października 2009r.: 

a. Dom Dziecka nr 3 im. „Dziecka Warszawy”, ul. Dalibora 1, 01 - 439 Warszawa (malowanie korytarzy 
placu zabaw, prace w ogrodzie, sadzenie drzewek).  

b. Dom Dziecka-Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku (remont pomieszczeń, 
uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu).  

c. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i 
Niedowidzących w Laskach (obcinanie warzyw, malowanie, sprzątanie).  

d. Dom Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa (malowanie 
pokoi). 

e. Dom Opieki nad Dziećmi prowadzony przez ss. Serafitki w Poznaniu przy ul. św. Rocha (rozbiórka i 
prace porządkowe w ogrodzie). 

f. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Świętego Mikołaja „Caritas” Archidiecezji 
Wrocławskiej ul. 1 maja 43, 55-080 Kąty wrocławskie (malowanie, wymiana wykładzin, porządkowanie 
klombu). 

g. Hospicjum Domowe im. J. P. II, Ruda Śląska 41-709 przy ul. Markowej 9 (malowanie ogrodzenia, 
sadzenie drzewek, grabienie, koszenie, malowanie bramy wjazdowej, bramy garażowej). 

h. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku (remont pomieszczeń).  
i. Dom dziecka nr 7 w Krakowie, ul. Naczelna 12 (remont, zakup mebli, odnowienie placu zabaw).  

 
2.Akcja „List do świętego Mikołaja” przeprowadzona wśród Pracowników centrali Pramerica. Pracownicy 
przekazali prezenty dla 96 dzieci z: 
 

a. Domu Dziecka nr 3 im. „Dziecka Warszawy”, ul. Dalibora 1, 01 - 439 Warszawa   

b.   Domu Dziecka-Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku 
 
4. Działalność gospodarcza.  
 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 
5. Odpisy uchwał zarządu fundacji.  
 
W okresie objętym sprawozdaniem nie Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 

6. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.  
 
Darowizny pieniężne osoby fizyczne: 403,88 zł  
Przychody z licytacji książek : 5 870 zł 

Pozostałe przychody: 0,63 zł 
 
Środków z budżetu państwa, gminy, spadków Fundacja nie otrzymała.  
 
7.  Informację o poniesionych kosztach na:  
 
A. Realizację celów statutowych: 11 418  zł.  
B. Administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 3 759,41 zł.  
C. Działalność gospodarczą: nie prowadzono działalności gospodarczej.  
 
 
8. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.  
 
W Fundacji nie zatrudniono pracowników.  



 
9. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej.  
 
Nie wypłacano . 
10. 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.  
 
Nie wypłacano. 
11. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.  
 
Nie poniesiono wydatków.  
 
12. Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne.  
 
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.  
 
13. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.  
 
Fundacja nie ulokowała żadnych oszczędności na rachunkach bankowych.  
 
14. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego.  
 
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji.  
 
15. Nabyte nieruchomości.  
 
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  
 
16. Nabyte pozostałe środki trwałe. 

Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych. 
 
17. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych.  
 
Nie dotyczy.  
 
18. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.  
 
Nie dotyczy.  
 
19. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

Fundacja złożyła deklarację CIT 8 za 2009 rok. 
 
 
20. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola. 

 

 
Podpisy Członków Zarządu: 
 
 
………………………………………….. 
 
 
…………………………………………. 


