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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 

 
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 
Nazwa: FUNDACJA ”BO WARTO” 

 

 
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 ”BO WARTO” 

Siedziba, adres: 00-714 Warszawa, ul. Bluszczańska 15 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21 grudnia 2011 r. 

Nr KRS: 521-36-25-181     Nr Regon: 145928072 

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

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1. RENATA WARDECKA – Prezes Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

2. MONIKA KARDA – Wiceprezes Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

3. MAŁGORZATA KOBIERSKA – Członek Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

4. KATARZYNA KARDA – Członek Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa  

5. TOMASZ OWCZAREK – Członek Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

 
 

4) Cele statutowe fundacji: 

 działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

 inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych, w szczególności w zakresie upowszechniania, 
promocji i edukacji kulturalnej; 

 inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej; 

 inicjowanie i wspieranie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji w tym 
dzieci i młodzieży; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego trybu życia i 
rekreacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 inicjowanie i wspieranie działań pogłębiających integrację europejską. 

 inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami w 
zakresie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży; 

 upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz zwiększanie 
integracji społeczności lokalnych, zwłaszcza poprzez działanie na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej; 
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 działalność wspomagająca i zwiększająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności 
lokalnych; 

 działalność charytatywna; 

 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, edukacyjnie, informacyjnie lub 
finansowo bądź rzeczowo osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe, placówki 
oświatowo-wychowawcze oraz parafialne i uczniowskie kluby sportowe; 

 działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych osób zapobiegania ich marginalizacji; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji 
ekologicznej; 

 promocja i organizacja wolontariatu; 

 promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

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

 

Wszystkie działania inicjowane i prowadzone przez Fundację BO WARTO ukierunkowane są na 
CZŁOWIEKA – szczególnie tego młodego, ale także na tego słabszego i potrzebującego pomocy.  
Mają i służą one wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz zapobieganiu ich marginalizacji. W realizacji swej misji Fundacja 
podejmuje następujące działania: 

 

 współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i 
kościelnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami 
fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;  

 udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób 
i podmiotów realizujących cele Fundacji; 

 organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, szkoleń, kursów, 
warsztatów, targów, kongresów, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek 
krajoznawczych;  

 organizowanie imprez masowych, happeningów ulicznych, performanców i innych działań 
promujących ideę Fundacji; 

 prowadzenie działań kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, festiwali, koncertów, 
występów artystycznych oraz konkursów i warsztatów; 

 prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym organizowanie 
zawodów, obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych; 

 organizowanie lub współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

 organizowanie i prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowo-wychowawczych 
edukacyjnych i sportowych; 

 współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i ekologicznym; 

 wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na różnych nośnikach zapisu informacji (zapis 
elektroniczny, filmy, książki, plakaty, itp.) w zakresie celów statutowych Fundacji; 

 produkcję programów multimedialnych, radiowych i telewizyjnych w zakresie celów 
statutowych Fundacji; 
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 organizowanie balów, aukcji charytatywnych, zbiórek i kwest pieniężnych, a także innych 
akcji mających charakter charytatywny na cele statutowe Fundacji; 

 inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) programów i 
przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, 
oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, 
dobroczynności i pomocy społecznej, a także wspieranie podmiotów prowadzących 
działalność w ww. zakresie; 

 wspieranie (organizacyjne, rzeczowe lub finansowe) budowy, remontów i modernizacji 
obiektów sportowych i edukacyjnych;   

 organizowanie medialnych akcji informacyjnych w zakresie celów statutowych Fundacji 
oraz  promocję idei Fundacji w mediach i Internecie; 

 członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub 
tożsamych z celami Fundacji;  

 inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji. 

 
6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

 
We wskazanym okresie sprawozdawczym nie miały jeszcze miejsca żadne zdarzenia 
prawne o skutkach finansowych, gdyż Fundacja formalnie powstała dnia 21 grudnia 2011 r. 
Niniejszy czas sprawozdawczy obejmuje zatem pierwsze 10 dni istnienia organizacji. 
 

  Złożenie (29 grudnia 2011 r.) do Biura Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy pierwszej 
fundacyjnej oferty na realizację Projektu pn.: ”KORCZAKOWSKA lekcja trwa!”, która  
następnie (już w roku 2012) z pozytywną oceną konkursową otrzymała dofinansowanie 
programowe.  

 
7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

 (18.20.Z)   Reprodukcja zapisanych nośników informacji.  

 (18.12.Z)   Pozostałe drukowanie. 

 (47.61.Z)  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.  

 (47.63.Z)  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  
                   w wyspecjalizowanych sklepach.  

 (47.91.Z)  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.  

 (58.11.Z)   Wydawanie książek.  

 (58.14.Z)  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.  

 (58.19.Z)  Pozostała działalność wydawnicza.  

 (58.21.Z)  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.  

 (59.11.Z)   Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
                     telewizyjnych.  

 (59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 

 (60.10.Z)  Nadawanie programów radiofonicznych.  

 (60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.  

  (62.)         Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki  
                   oraz działalność powiązana.  

 (73.11.Z)   Działalność agencji reklamowych.  

 (74.20.Z) Działalność fotograficzna.  

 (74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami.  
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 (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.  

 (85.51.Z)  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

 (85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.  

 (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

 (85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.  

 (88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

 (93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.  

 (90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

 (93.11.Z)  Działalność obiektów sportowych. 

 (93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.  

 (93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem.  

 (79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki. 

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

Przychody ogółem: 0,00 -, 

W tym:  

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

- z darowizn: 0,00 -, 

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

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,00 -, 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 0,00 -, 

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

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

 
9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 0,00 -, 

W tym:  

- na realizację celów statutowych:  0,00 -, 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 0,00 -, 

- na działalność gospodarczą: 0,00 -, 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00 -, 

 
10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0,00 -, 

W tym na stanowiskach:  0,00 -, 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0,00 -, 

 
11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 0,00 -, 

W tym:  

- wynagrodzenia: 0,00 -, 

- nagrody: 0,00 -, 

- premie: 0,00 -, 

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

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

: 0,00 -, 
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b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0,00 -, 

 Członkom Zarządu ogółem:  0,00 -, 

W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 -, 

- nagrody: 0,00 -, 

- premie: 0,00 -, 

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

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

- wynagrodzenia: 0,00 -, 

- nagrody: 0,00 -, 

- premie: 0,00 -, 

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

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 -, 

- nagrody: 0,00 -, 

- premie: 0,00 -, 

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

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

 
12) Informacje o udzielonych pożyczkach: 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: - 

Pożyczkobiorca:      kwota: 0,00 -, 

Warunki przyznania pożyczki: -   

 Pożyczkobiorca:      kwota: 0,00 -, 

Warunki przyznania pożyczki: 

 
13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 
Kwota: 0,00 -,    Bank: - 

Kwota: 0,00 -,    Bank: - 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 
- Obligacji: 0,00 -, 

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

- Akcji: 0,00 -,   Nazwa spółki:  - 

 
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

 Kwota wydatkowana: 0,00 -, 

 Przeznaczenie nieruchomości: 0,00 -,    

 
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

 Kwota wydatkowana: 0,00 -, 

 Wyszczególnienie: 0,00 -,    

 
e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 0,00 -, 

 Zobowiązania: 0,00 -,    
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14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz o ich wynikach finansowych: 

 
We wskazanym okresie sprawozdawczym nie odnotowano jeszcze żadnych działań, ani 
współdziałań zlecanych przez podmioty państwowe bądź samorządowe, gdyż Fundacja 
formalnie powstała dnia 21 grudnia 2011 r. Niniejszy czas sprawozdawczy obejmuje zatem 
pierwsze 10 dni istnienia organizacji. 

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

składanych deklaracji podatkowych: 
 
We wskazanym okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych rozliczeń w tym z tytułu 
ciężkich zobowiązań podatkowych, gdyż Fundacja formalnie powstała dnia 21 grudnia 2011 
r. Niniejszy czas sprawozdawczy obejmuje zatem pierwsze 10 dni istnienia organizacji. 

 
16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 
 
We wskazanym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne kontrole, gdyż Fundacja 
formalnie powstała dnia 21 grudnia 2011 r. Niniejszy czas sprawozdawczy obejmuje zatem 
pierwsze 10 dni istnienia organizacji. 
 

 
W załączeniu: 
Odpis uchwały Zarządu Fundacji. 
 
 
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 
inaczej: 

   

 
 

Warszawa 29 czerwca 2012 r.  
………………………………… 
Miejsce, data 
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