
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2016 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 
 

Nazwa: Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis 

 

 
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 Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis 

Siedziba, adres: 03-145 Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13.07.2015 r. 

Nr KRS: 0000566960     Nr Regon: 362029291 

 

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

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1. Agnieszka Fabisiak – Prezes 

2. Emilia Śmiechowska-Petrovskij – Wiceprezes 

3. - 

 

 
4) Cele statutowe fundacji: 

 Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, opiekuńczo-wychowawcza, profilaktyczna, 

rehabilitacyjna i kulturalna w zakresie wspierania osób o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych oraz innych osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. 

 

 Cel ten jest realizowany poprzez: 

 1. wsparcie społeczne, edukacyjne, rehabilitacyjne, zawodowe i kulturalne osób z niepełnosprawnościami, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących; 

 2. działania na rzecz integracji społecznej i wsparcia edukacyjnego osób z trudnościami adaptacyjnymi, 

wynikającymi z różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, w tym działalność na rzecz 

imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą; 
 3. udostępnianie dóbr kultury osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym w związku z 

trudną sytuacją materialną, wiekiem, niepełnosprawnością; 
 4. wsparcie rodziców, opiekunów, osób z najbliższego otoczenia, specjalistów i innych podmiotów 

działających i pracujących na rzecz osób o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych; 

 5. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie w 

obszarze wsparcia osób wymienionych w punktach 1-4 oraz współpraca z ośrodkami akademickimi i 

instytutami naukowymi – polskimi i zagranicznymi; 

 6. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie działań wymienionych w punktach 

1-4, w szczególności poprzez wydawanie broszur, artykułów, raportów i innych publikacji; 

 7. podejmowanie współpracy zagranicznej w celu realizacji działań wymienionych w punktach 1-4; 

 8. tworzenie programów edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych, kulturalnych i innych, w tym 

multimedialnych, dla osób wymienionych w punktach 1-4; 

 9. niedochodowe prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje i kompetencje 

osób wymienionych w punktach 1-4. 

 

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

Cel realizowany był poprzez wsparcie społeczne, edukacyjne, rehabilitacyjne, zawodowe i kulturalne osób z 

niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących – odbyło się 
88 godzin warsztatów technik brajlowskich dla osób z niepełnosprawnością wzroku (ociemniałych oraz 

tracących wzrok) – po 11 godzin zajęć indywidualnych dla 8 osób. 

 



 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

- podpisanie umowy z Urzędem Miasta St. Warszawa na realizację zadania publicznego „Wzmacnianie 

kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich – II 

edycja”, a następnie realizowanie ww. zadania publicznego w okresie 25 IV 2016 r. do 15 VII 2016 r. 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach:  

1. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.  
2. PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi.  

3. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

4. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

5. PKD 58.11.Z Wydawanie książek.  

6. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.  

7. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.  

8. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.  

9. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.  

10. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.  

11. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – ocena 

i modyfikacja materiałów dydaktycznych, czytelniczych, egzaminacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku (w 

brajlu, w powiększonym druku). 

 

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 

Słabowidzących nr 8 w Warszawie Techniki komputerowe i nowe media informacyjno-komunikacyjne w 

edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku". 

Prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych w zakresie technik komputerowych i technologii 

wspomagających z niewidomą uczennicą. 
 

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

Przychody ogółem: 11.425,31 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy: 10.398,94 

- z darowizn: 0,00 

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 1.026,37 

-prowadzona działalności gospodarcza  

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:  

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 0,00 zł 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: 9,00 % 

 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 10.945,42 

W tym:  

- na realizację celów statutowych: 10.945,42 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp.: 505,09 

- na działalność gospodarczą: 0,00 zł 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 820,38 

 

-biuro rachunkowe, strona internetowa 

- 

 

10) Fundacja nie zatrudnia na umowę o pracę. Informacje o osobach zatrudnionych na umowy cywilno-prawne: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3 

W tym na stanowiskach:  

- osoby prowadzące warsztaty technik brajlowskich - 2 

- księgowa - 1 

- osoba prowadząca szkolenia dla nauczycieli – 1 

- osoba prowadząca indywiudalne zajęcia z technik komputerowych i technologii wspomagających – 1 

 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 1  



 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umó cywilno-prawnych: 

W tym:  

- wynagrodzenia: 9.620,00 

- nagrody: 0,00 zł 

- premie: 0,00 zł 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 1026,37zł. 

 

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 

 Członkom Zarządu ogółem: 0,00 

- wynagrodzenia: 0,00 zł 

- nagrody: 0,00 zł 

- premie: 0,00 zł 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

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

- wynagrodzenia: 0,00 zł 

- nagrody: 0,00 zł 

- premie: 0,00 zł 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 zł 

- nagrody: 0,00 zł 

- premie: 0,00 zł 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 0,00 zł 

 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: - 

Pożyczkobiorca: -     kwota: 0,00 zł 

Warunki przyznania pożyczki: - 

      

Pożyczkobiorca: -     kwota: 0,00 zł 

Warunki przyznania pożyczki: - 

 

 

13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota:    Bank: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

- Obligacji: 0,00 zł 

- Udziałów: 0,00 zł  Nazwa spółki: 0,00 zł     

- Akcji: 0,00 zł   Nazwa spółki: 0,00 zł 

 

 

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

 Kwota wydatkowana: 0,00 zł 

 Przeznaczenie nieruchomości: nie dotyczy  

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

 Kwota wydatkowana: 0,00 zł 

 Wyszczególnienie: nie dotyczy   

 

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: - 



 Zobowiązania: -    

 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach 

finansowych: 

Realizacja zadania publicznego „Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i 

ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich – II edycja” w okresie 25 IV 2016 r. do 15 VII 2016 r. – z 

dotacji Urzędu Miasta St. Warszawa, umowa nr PS/B/VI/3/3/133/2016 z dn 20 IV 2016 r., kwota ogółem 

11500 zł, w tym finansowanie Urzędu Miasta St. Warszawa 10000 zł, wkład własny osobowy 1500 zł. 

 

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

deklaracji podatkowych: 

 CIT8 – 0,00 zł   

 

 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

- 

 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 

 

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

 

 

Emilia Śmiechowska-Petrovskij      Agnieszka Fabisiak 

Wiceprezes Fundacji Pracownia Badań     Prezes Fundacji Pracownia Badań 
i Dynamizowania Rozwoju Vectis      i Dynamizowania Rozwoju Vectis 

 

 

Warszawa, 08.12.2017 r. 

………………………………… 

Miejsce, data 


