UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA „FUNDACJI KOCHAJ MNIE PO PROSTU” za ROK 2017
Lp.
1
Dane
rejestracyjne
fundacji

Dane
• Siedziba

Dane
26-026 Bilcza, ul. Cisowa 39

•

Adres fundacji i adres do korespondencji

26-026 Bilcza, ul. Cisowa 39

•

Data wpisu w KRS

12 marca 2015 r.

•

Numer KRS

numer KRS 0000547854

•

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON

REGON: 36100477400000

•

NIP

Urząd Skarbowy - nr NIP: 657-29-17-116

•

Dane członków zarządu fundacji

Lek. med.- Aleksandra Gładyś Jakubczyk -prezes zarządu
fundacji,
Karina Żaczkowska –wice prezes zarządu fundacji,
Mgr Jolanta Jakubczyk –członek zarządu fundacji.

•
•

Adres poczty elektronicznej Fundacji
Telefon

email: kontakt@kochajmniepoprostu.pl
661 661 061, 782 367 008, 502 521 848
Strona: kochajmniepoprostu.pl

uwagi

•

Określenie celów statutowych fundacji

Celami Fundacji są:
1. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie
wdrażania skutecznych strategii, programów i działań w
zakresie zdrowia publicznego ze szczególnym
zwróceniem uwagi na profilaktykę i leczenie dzieci
począwszy od okresu prenatalnego.
2. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie
wzmacniania współpracy i tworzenia sieci instytucji
zajmujących się zdrowiem publicznym.
3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie
tworzenia programów międzynarodowej współpracy
naukowo-badawczej.
4. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie
rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej.
5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie
rozwoju naukowego lekarzy.
6. Podejmowanie działań mających na celu wyrównanie
dostępu do świadczeń z zakresu ochrony i profilaktyki
zdrowia.
7. Stworzenie dzieciom lepszych warunków leczenia
poprzez pomoc w wyposażeniu szpitali i innych
placówek służby zdrowia.
8. Zakup aparatury i urządzeń technicznych, środków
farmakologicznych, diagnostycznych, materiałów
leczniczych, rehabilitacyjnych, literatury fachowej oraz
urządzeń do odtwarzania i rejestrowania
audiowizualnego dla placówek ochrony zdrowia.
9. Finansowanie i wspomaganie programów naukowobadawczych (finansowanie szkoleń, sympozjów
krajowych i zagranicznych, udzielanie stypendiów,
finansowanie stażów naukowych).
10. Skupianie wokół idei fundacji naukowców,
dydaktyków i działaczy społecznych.
11. Budowa ośrodka wczesnej interwencji dla dzieci

2
Zasady, formy i
zakres
działalności
statutowej

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem
realizacji celów statutowych.

Przewodnią misją „Fundacji Kochaj mnie…Po prostu”
jest pomoc dzieciom, zagrożonym nieprawidłowym
rozwojem, związanym z wcześniactwem, wadami
genetycznymi, wrodzonymi wadami rozwojowymi,
chorobami neurologicznymi oraz zaburzeniami
psychicznymi, wymagających specjalistycznej opieki
medycznej.
Formy działania fundacji:
1. Działalność badawcza, edukacyjna i wydawnicza
wspierającą cele Fundacji.
2. Gromadzenie środków finansowych poprzez
przyjmowanie wpłat pieniężnych oraz prowadzenie
działalności gospodarczej.
3. Zakup oraz przyjmowanie darowizn w postaci leków
oraz sprzętu medycznego i przekazywanie ich
nieodpłatnie placówkom opieki zdrowotnej.
4. Uczestnictwo i finansowanie badań naukowych z
zakresu perinatologii, neonatologii, pediatrii,
psychologii, rehabilitacji i genetyki klinicznej oraz
rozpowszechnianie ich wyników w formie nieodpłatnej
wśród lekarzy.
5. Tworzenie placówek opieki zdrowotnej wspierających
cele Fundacji.

3.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji

Opis głównych
zdarzeń prawnych
w działalności
fundacji o
skutkach
finansowych

o skutkach finansowych

4

W roku sprawozdawczym Zarząd podjął jedną uchwałę.

Uchwała z dnia 30 września 2017 r. w sprawie zmiany
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Nie dotyczy

Odpisy uchwał
zarządu

5.
informacje o
odpłatnych
świadczeniach
realizowanych
przez fundację w
ramach celów
statutowych
6.
Informacje o

Nie dotyczy

Nie dotyczy
•

Spadek

Nie było żadnych
zdarzeń
prawnych o
skutkach
finansowych

Fundacja nie
otrzymała
spadku

wysokości
uzyskanych
przychodów

Nie dotyczy
•

Zapis

•

Darowizna

30 912,80 zł
Nie dotyczy

7.

•

Środki ze źródeł publicznych

•

Środki z budżetu państwa

Nie dotyczy

•

Inne przychody- odsetki bankowe

Nie dotyczy

•

Informacja , czy fundacja prowadzi działalność
gospodarczą

Nie dotyczy

•

Wynik finansowy działalności gospodarczej

Nie dotyczy

•

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu z
pozostałych źródeł

Nie dotyczy

Działalność
gospodarcza

Fundacja nie
prowadzi
działalności
gospodarczej, ani
żadnej innej
działalności
komercyjnej

8.
•

Na realizację celów statutowych fundacji

34 004,96 zł

•

Administrację

Nie dotyczy

•

Działalność gospodarczą

Nie dotyczy

•

Pozostałe koszty

Nie dotyczy

9.

•

Łączna ilość osób zatrudnionych

Nie dotyczy

Dane o
zatrudnieniu w
fundacji

•

Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
na stanowiska

Nie dotyczy

•

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej

Nie dotyczy

•

Wynagrodzenia

Nie dotyczy

informacje o
poniesionych
kosztach

10.
Dane o

Fundacja nie
zatrudnia
żadnych
pracowników

Fundacja nie
wypłaca
wynagrodzeń ,

wynagrodzeniach

•

Nagrody

Nie dotyczy

wypłacanych w
fundacji

•

Premie

Nie dotyczy

•

inne

Nie dotyczy

11.

•

Nie dotyczy

Dane o wysokości
rocznego lub
przeciętnego
miesięcznego

wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji z podziałem na wynagrodzenia ,
nagrody , premie i inne świadczenia.

•

wypłacanego osobom kierującym działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia ,
nagrody , premie i inne świadczenia

Nie dotyczy

wynagrodzenia

12.

•

umowy zlecenia

2349,00 zł

Dane o
wydatkach na
wynagrodzenia z
umów zlecenia
13.

•

ze wskazaniem pożyczkobiorców

Nie dotyczy

•

ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek

Nie dotyczy

•

podanie podstawy statutowej udzielenia pożyczek

Nie dotyczy

Dane o
udzielonych przez
fundację
pożyczkach
pieniężnych, z
podziałem
według ich
wysokości

praca członków
fundacji jest
społeczna

Wszyscy
członkowie
zarządu i Rady
Fundacji pracują
społecznie
I nikt z tego
tytułu nie
pobiera
gratyfikacji

Fundacja nie
udziela żadnych
pożyczek

14.
Dane o kwotach
ulokowanych na
rachunkach
bankowych ze
wskazaniem
banku
15.

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
ze wskazaniem banku

Bank PeKaO S.A I Odział W Kielcach ul. Sienkiewicza 18

Stan konta na
dzień :
01.01.2017 r.
32 085,13 zł
Na dzień:
31.12.2017 r.
26 643,97 zł.

Dane o nabytych obligacjach

Nie dotyczy

Nie były nabyte

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Nie dotyczy

Fundacja nie
posiada akcji,
obligacji, ani
żadnych innych
udziałów

Dane o nabytych
obligacjach
16.

Dane o wielkości
objętych udziałów
lub nabytych akcji
w spółkach prawa
handlowego ze
wskazaniem tych
spółek
17.
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach sporządzanych dla celów statystycznych
Dane o wartości
aktywów fundacji
ujętych we
właściwych
sprawozdaniach
sporządzanych
dla celów
statystycznych

18
Dane o wartości
zobowiązań
fundacji ujętych
we właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych
dla celów
statystycznych
19
dane o nabytych
nieruchomościach

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych

a. wysokości kwot wydatkowanych na nabycie
nieruchomości
b. przeznaczenie nabytych nieruchomości

20
Dane o nabytych
pozostałych
środkach

00.00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0.00 zł
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

Fundacja nie
posiada żadnych
nieruchomości

trwałych

21
Dane działalności
zleconej fundacji
przez podmioty
państwowe i
samorządowe
oraz wynik
finansowy tej
działalności
22
Informacja o
rozliczeniu
fundacji z tytułu
ciążących
zobowiązań
finansowych

23
Informacja o
składanych
deklaracjach
podatkowych

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej
działalności

Nie dotyczy

Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań finansowych

Nie dotyczy

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja składa deklarację CIT-8 w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym w Kielcach.

W okresie
sprawozdawczym
nie były
przeprowadzane
w fundacji
kontrole

24

Podpisy złożone na sprawozdaniu

Podpisy na
sprawozdaniu co
najmniej dwóch
członków zarządu

Ponadto uprzejmie informujemy, że fundacja:
• fundacja nie jest zarejestrowana jako podmiot działalności pożytku publicznego w myśl art.20 ustawy o działalności pożytku publicznego( Dz.U. Nr
96, poz.873, z póź. Zm.),
• nie prowadzi zbiorów danych osobowych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji w GIODO (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn.zm.)
•

nie prowadzi przetwarzania danych osobowych,

•

nie prowadzi żadnych transakcji finansowych i majątkowych.

