Warszawa, dn. 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FEDERACJI MSP-FUNDACJI ZA ROK
2019
Podstawa prawna: art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,
nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. Nr 50, poz .529).
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Dane ogólne
Nazwa Fundacji
Federacja MSP- Fundacja

Siedziba Fundacji
Miasto stołeczne Warszawa

Adres Fundacji
ul. Powstańców Śląskich 5
01-381 Warszawa

Informacja o numerach identyfikacyjnych
KRS: 0000119823 - wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.07.2002 r.
REGON: 016374521
NIP: 522-25-69-329

Rada Fundatorów


Józef Jacek Kozłowski - Prezes Grupy Kapitałowej Komandor; fundator



Ewa Borowska – księgowa; w radzie reprezentuje firmę Commander Trust
Company S.A.

Zarząd


Edward Mrozik – Prezes Zarządu
ul. Kondratowicza 18/138
03-285 Warszawa
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Cel i zakres działalności statutowej
Misja Fundacji
Misją Fundacji jest wspieranie edukacji, promowanie partnerskich relacji pomiędzy różnymi
grupami społecznymi, upowszechnianie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, a także
podnoszenie standardów etycznych biznesu. W centrum zainteresowania Fundacji znalazła
się młodzież oraz nauczyciele. Fundacja promuje przedsiębiorczość wśród młodzieży oraz
uczy podstawowych mechanizmów rynkowych w oparciu o nowoczesne technologie
informatyczne.
Cele i zakres działalności Fundacji:
Zgodnie ze statutem cel Fundacji jest realizowany
poprzez:


wyposażanie szkół w pomoce naukowe i sprzęt
dydaktyczny,



tworzenie
pozalekcyjnych
programów
edukacyjnych i wdrażanie ich w jednostkach
systemu oświaty (art. 2 ust. o systemie oświaty)
oraz szkołach wyższych,



działalność
popularyzatorska,
wychowawcza,
edukacyjna i wydawnicza w zakresie turystyki,



upowszechnianie udziału dzieci i młodzieży w turystyce i wypoczynku,



szkolenie i doskonalenie nauczycieli i innych osób w zakresie organizacji szkolnych
imprez turystycznych oraz wykorzystania turystyki w procesie nauczania a także
wszelkich działań promocyjnych mogących przyczynić się do zwiększenia udziału dzieci
i młodzieży w turystyce,



wspieranie finansowe i organizacyjne pracowni internetowych zakładanych przez
Fundację w Gimnazjach, w celu prowadzenia w nich działalności naukowej, naukowotechnicznej, oświatowej,



współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi kształcącymi w zakresie finansów,
ekonomii i bankowości i przedsiębiorczości w organizowaniu wymiany studentów
i organizacji praktyk studenckich,



wdrażanie programów szkolenia specjalistów w zakresie handlu i marketingu,



ułatwianie kontaktów i współpraca ze środowiskami naukowymi w kraju
i zagranicą, finansowanie konferencji i sympozjów, kursów, warsztatów naukowych,
udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych,
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wnioskowanie do organów samorządowych i rządowych we wszystkich sprawach
dotyczących wyposażenia pracowni internetowych i prowadzenia w nich działalności
edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjach na terenie całej Polski,



inicjowanie przedsięwzięć wspierających budowę, wyposażanie i działalność pracowni
internetowych w Gimnazjach oraz innych placówkach oświatowych na terenie całej
Polski,



współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji,



udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy,



przyznawanie nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia naukowe,



organizowanie i finansowanie konkursów mających na celu wyłonienie szczególnie
uzdolnionej młodzieży, przedsiębiorczych nauczycieli,



inne formy wspierania szczególnie uzdolnionej młodzieży,



wspieranie działalności
przedsiębiorców,



inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej w kraju i zagranicą,



ułatwienie kontaktów małych i średnich polskich przedsiębiorstw ze środowiskami
przedsiębiorstw zagranicznych,



organizowanie i finansowanie:

organizacji

1. konferencji i seminariów
przedsiębiorców

zrzeszających

przeznaczonych

dla

małych

małych

i

średnich

i

średnich

2. finansowanie programów mających na celu usprawnienie oraz podniesienie
efektywności działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorców.
3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi działającymi
w zakresie objętym celem Fundacji
Ponadto, w związku z opisaną działalnością, Fundacja:


współpracuje ze środowiskami oświaty, nauki,
działającymi w systemie oświaty w kraju i za granicą,



współpracuje z krajowymi,
studenckimi i młodzieżowymi,



gromadzi środki pieniężne i zasoby materialne na rzecz instytucji realizujących cele
Fundacji oraz niesie pomoc finansową takim instytucjom,



wspiera i aktywizuje wszelkie inicjatywy służące celowi Fundacji.

zagranicznymi

i

kultury,

techniki

z jednostkami

międzynarodowymi

organizacjami

Programy Fundacji uwzględniają szereg inicjatyw Unii Europejskiej, wśród których
priorytetowe znaczenie mają:


zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie,



zwalczanie podziałów i nierówności społecznych,



wspieranie dążeń do zdobywania wiedzy,
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promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych,



promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.

Programy te w szczególności wspierają dążenia do:


upowszechnienia kształcenia na wszystkich poziomach systemu oświaty,



wyrównywania szans edukacyjnych,



zintegrowania głównych aspektów kształcenia: wiedzy, umiejętności i rozwoju
osobowego uczącego się na wszystkich szczeblach edukacyjnych,



opracowania systemu i procedur oceniania osiągnięć uczniów oraz egzaminów
umożliwiających porównywalność świadectw,



wzrostu kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz opracowania nowego systemu awansu
zawodowego i płacowego nauczycieli,



poszerzania współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów oraz społecznością
lokalną,



upowszechniania edukacyjnych programów z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem,



wzrostu kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników nadzoru pedagogicznego
oraz organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe,



poszerzania autonomii szkół,



opracowania nowych zasad gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych algorytmów finansowania - zintegrowanych z postępującą decentralizacją w zarządzaniu
oświatą.
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Działalność Federacji MSP- Fundacji w roku 2019
Wyrównywanie szans edukacyjnych
Ze względu na wprowadzoną reformę edukacji i likwidacją gimnazjów, do których był
adresowany program Akademia Przedsiębiorczości, fundacja opracowuje modyfikację
programu i dostosowanie go do obecnego systemu edukacji oraz dodanie modułów do
pracy zdalnej uczniów w okresie epidemii lub klęsk żywiołowych.

Program wsparcia i promocji małych i średnich przedsiębiorstw
Jest to kolejny program Fundacji, którego głównym celem jest
- prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej - podejmowanie zagadnień
związanych z przedsiębiorczością oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
- konsultacje z przedsiębiorcami w sprawach dla nich problematycznych (głównie z zakresu
problematyki przepisów prawa podatkowego i prawa działalności gospodarczej);
- podejmowanie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- działalność informacyjna (głównie za pośrednictwem internetu);
- działania podejmowane na rzecz uproszczenia przepisów prawa podatkowego i
gospodarczego poprzez: spotkania z posłami i ministrami, udział w pracach Sejmowej
Komisji Finansów Publicznych, udział w pracach Podkomisji do monitorowania systemu
podatkowego,
- udział w sympozjach, kongresach i konferencjach);

Działania public relations
W 2019 roku, każdy ze zrealizowanych projektów edukacyjnych objęty był działaniami
mającymi na celu informowanie społeczeństwa o przedsięwzięciach realizowanych przez
Fundację.
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Działalność gospodarcza
W 2019 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
W roku 2019 Zarząd nie podjął żadnej uchwały.

Wysokość uzyskanych przychodów
W roku 2019 Federacja MSP- Fundacja uzyskała przychody w wysokości: 2 432,10 zł.
W tym:
2 432,10 zł.

przychody statutowe:
w tym:


przychody z darowizn pieniężnych w kwocie:



przychody z 1% PDOF w kwocie:

0,00zł.
2 432,10zł.



przychody pozostałe:

0,00 zł.



przychody finansowe:

0,00 zł.



zyski nadzwyczajne:

0,00 zł.

Poniesione koszty
W 2019r. Federacja MSP- Fundacja poniosła następujące koszty: 3 721,65 zł
W tym:


koszty na realizację celów statutowych:



koszty ogólno administracyjne:



pozostałe koszty (operacyjne):

0,00 zł.



koszty finansowe:

0,0 0 zł.



straty nadzwyczajne:

0,00 zł.

3 105,15 zł.
616,50 zł.

Dane finansowe
Pracownicy
Na dzień 31 XII 2019 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników .

Udzielone pożyczki
W roku 2019 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
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Kwoty zdeponowane na rachunkach bankowych
Na dzień 31.XII.2019 r. Fundacja posiadała na rachunkach bankowych następujące środki:


rachunek bieżący w banku Pekao S.A.



rachunek pomocniczy w banku Pekao S.A.



rachunek środków 1% PDOF w banku Pekao S.A.

159,60 zł.
48,93 zł.
2 754,36 zł.

Ogółem:

2 962,89 zł.

Nabyte akcje lub obligacje
W roku 2019 Fundacja nie nabyła akcji ani obligacji.

Nabyte nieruchomości
W roku 2019 Fundacja nie nabyła nieruchomości.

Środki trwałe (wartość netto)
Wartość środków trwałych netto:

0,00 zł

Na dzień 31.XII.2019 r. Fundacja nie posiadała środków trwałych.

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji za rok 2019
Łączna wartość aktywów (i pasywów):

2 962,89zł.

Wielkość zobowiązań:

0,0 zł.

Działalność zlecona przez podmioty publiczne
W roku 2019 Federacja MSP- Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty
publiczne.

Informacja
o
zobowiązaniach
budżetowych
i składanych deklaracjach podatkowych
Na dzień 31.12.2019 r. Federacja MSP- Fundacja nie miała zobowiązań budżetowych.

Kontrole
W roku 2019 nie przeprowadzono żadnych kontroli.
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Prezes Zarządu
Edward Mrozik
Warszawa 31.03.2020r.
(miejsce i data sporządzenia)

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis)
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