Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji Rodziny Waksmundzkich PROJAN
w roku 2009

A. WSTĘP:
Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN” została powołana do życia 13 stycznia 2009 r. Jej
fundatorami są członkowie rodziny Waksmundzkich, mieszkający w Warszawie oraz na Górnym
Śląsku.
Założenie Fundacji PROJAN jest rezultatem prowadzonej przez wiele lat spontanicznej
działalności charytatywnej przez Rodzinę Waksmundzkich.
Fundacja jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel wspieranie rozwoju polskiego
społeczeństwa w takich obszarach jak ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i
wychowanie, kultura i sztuka, opieka nad zabytkami, ochrona środowiska oraz rozwój
gospodarki i nauki, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym.

B. DANE
WYMAGANE
PRZEZ
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.01.50.529):
1) Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN”
00 – 738 Warszawa, ul. Sielecka 39 lok. 6
wpisana do KRS dnia 26 marca 2009 r.
nr KRS 0000326507
nr REGON 141802032
2) Dane członków zarządu fundacji:
Prezes Zarządu:
Justyna Cyran – Waksmundzka
I Wiceprezes Zarządu:
Katarzyna Waksmundzka
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II Wiceprezes Zarządu:
Przemysław Tomasz Miliński
Cele statutowe fundacji:
Zgodnie z par. 5 Statutu Fundacji z dnia 13 stycznia 2009 r., zmienionego uchwałą z dnia 5
marca 2009 r.:
„Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
zwłaszcza w obszarach takich jak ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i
wychowanie, kultura i sztuka, opieka nad zabytkami, ochrona środowiska, rozwój
gospodarki i nauki, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym.”
3) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Zasady, formy i zakres działalności statutowej: środki:
Zgodnie z par. 6 Statutu, Fundacja realizuje cele, o których mowa w § 5 Statutu, prowadząc
(bądź wspierając, w szczególności finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie, podmioty
prowadzące):
1. działania służące wyrównywaniu szans grup i jednostek słabszych lub zagrożonych
społecznym wykluczeniem,
2. działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i bezpiecznego stylu życia, pomocy w
ratowaniu zdrowia i życia, umniejszania przykrości związanych z pobytem w placówce
medycznej, pomocy w radzeniu sobie ze złą diagnozą medyczną,
3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych,
organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób działających na rzecz dobra
publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. w ochronie zdrowia,
edukacji i wychowaniu, sporcie i rekreacji, kulturze i sztuce, informacji, nauce,
przedsiębiorczości, ochronie środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, działalności
charytatywnej, wolontariacie),
4. programy badawcze, naukowe, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu,
zgłębianiu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu zjawisk społecznych, ekonomicznych i
kulturalnych istotnych ze względu na cele Fundacji,
5. programy stypendialne i szkoleniowe dla uczniów i studentów wszelkiego rodzaju szkół,
wolontariuszy i specjalistów z różnych dziedzin,
6. współpracę krajową i międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, gospodarki,
edukacji, nauki, kultury, ochrony zdrowia i środowiska, pomocy społecznej i
humanitarnej, wymiany informacji, pokojowego i harmonijnego współistnienia ludzi
różnych narodowości, kultur i wyznań,
7. działania służące promocji i upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego,
demokratycznego państwa prawnego oraz społecznej gospodarki rynkowej,
8. działania na rzecz ochrony praw i swobód wszystkich grup, mniejszości i jednostek,
9. działania rozwijające i promujące społeczną aktywność i odpowiedzialność,
10. działania na rzecz obiektów pamięci i kultu oraz zabytków,
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11. działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i narodowego.
Realizacja celów statutowych i opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych:
W roku 2009 Fundacja podjęła następujące działania:
1. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego w obszarze takim jak kultura i sztuka oraz rozwój
nauki, a wszystko to poprzez podejmowanie działań na rzecz postępu cywilizacyjnego,
poprzez udzielenie wsparcia młodym artystom – architektom:

Nebula Project:
We wrześniu 2009 r. Fundacja udzieliła finansowego wsparcia młodym architektom z
Biura „Marek Rytych Architekt” w Warszawie. Zajęli oni III miejsce w
międzynarodowym konkursie: „Interconnection and Communication with the Islands of
Today and Tomorrow – BERING STRAIT PROJECT” ogłoszonym przez Fundację na
rzecz Pokoju i Zjednoczenia z siedzibą w Korei. Pierwszy raz w historii Polacy zdobyli
nagrodę w konkursie architektonicznym takiej rangi. Zorganizowany pod patronatem
prestiżowej światowej unii architektów – UIA (http://www.uia-architectes.org/) dotyczył
opracowania koncepcji połączenia 80 kilometrowym tunelem w cieśninie Beringa dwóch
kontynentów Azji i Ameryki. Fundacja pomogła młodym architektom w przygotowaniu
na płycie DVD prezentacji przedstawiającej nagrodzoną koncepcję oraz w organizacji ich
wyjazdów na tegoroczne edycje festiwali: LONDON DESIGN FESTIVAL oraz DESIGN
FESTIVAL w Singapurze, gdzie pokazywali oni swój projekt.
2. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego w obszarze takim jak ochrona zdrowia poprzez
działanie polegające na umniejszeniu przykrości związanych z pobytem w placówce
medycznej w postaci dofinansowania spektaklu dla dzieci przebywających w szpitalu:
Fundacja wsparła finansowo Agencję Impresaryjno – Artystyczną KLAPS - ART z
Krakowa przy organizacji spektaklu teatralnego „Smok Wawelski”. Przedstawienie
odbyło się 4 listopada 2009 r. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie i uczestniczyły
w nim dzieci z Oddziału Pediatrii oraz Neurologii. Spektakl „Smok Wawelski” dostarczył
młodym pacjentom szpitala rozrywki i zabawy, a także był formą edukacji kulturalnej
oraz wychowawczej.
3. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarze takim

3

jak pomoc społeczna, oświata i wychowanie, Fundacja zorganizowała weekend w
Warszawie dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie:
Od 2006 r. Rodzina Waksmundzkich wspiera finansowo i współpracuje z Rodzinnym
Domem Dziecka w Białogardzie. Fundacja zaprosiła dzieci z Białogardu na weekend do
Warszawy w dniach 20-22.11.2009 r. Program wycieczki obejmował między innymi:
zwiedzanie Starego Miasta, spacer Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem,
wieczorny przejazd ulicami Warszawy, zwiedzanie Zamku Królewskiego, Łazienek
Królewskich, seans „Opowieść Wigilijna” w kinie IMAX, wjazd na XXX piętro Pałacu
Kultury i Nauki oraz zakupy w Centrum Handlowym Złote Tarasy.
4. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego w obszarze takim jak pomoc społeczna a przez to
podjęcie statutowych działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, Fundacja
nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie –
Fundacja wsparła działanie młodzieżowego klubu na ul. Brzeskiej prowadzonego przez
przedmiotowe Stowarzyszenie:
Fundacja PROJAN wsparła Stowarzyszenie Mierz Wysoko, które zorganizowało aukcję
prac dzieci uczęszczających na zajęcia do Klubu Młodzieżowego przy ulicy Brzeskiej.
Impreza „Młoda Praga w aukcji” odbyła się 29 listopada 2009 r. w klubokawiarni „Obiekt
Znaleziony” w podziemiach Zachęty w Warszawie.
5. Ponadto, Fundacja podjęła w 2009 r. działania:
a. związane ze stworzeniem book of logo Fundacji, jak również z utworzeniem strony www
Fundacji;
b. dokończyła sprawy związane z rozpoczęciem działalności Fundacji:
a. uzyskała nr NIP;
b. otworzyła rachunek bankowy;
c. uzyskała nr REGON;
d. dopełniła formalności związane z wynajmem siedziby Fundacji i z organizowaniem
pracy biura Fundacji.
4) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej;
5) Odpisy uchwał zarządu fundacji:
W załączeniu;
6) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
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państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
W roku 2009 przychody ogółem Fundacji wyniosły 36.113,88 zł.
Na tę sumę złożyły się przychody z działalności statutowej w kwocie 34.516,07 zł oraz
przychody finansowe w kwocie 1597,81 zł.
Źródłem uzyskania tych przychodów były:
a. Darowizny pieniężne w kwocie 250 zł,
b. Darowizna rzeczowa w kwocie 34.266,07 zł,
c. Odsetki od lokat bankowych w kwocie 1597,81 zł,
Źródłem przychodów w 2009 roku były głównie darowizny od osób fizycznych.

8) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:
Ogółem koszty na realizację celów statutowych wyniosły 9.712,15 zł, z czego:
- koszty projektu „Wizyta Rodzinnego Domu Dziecka z Białogardu w Warszawie” –
6.508,85zł
- darowizna rzeczowa dla stowarzyszenia Mierz Wysoko – 2.703,30 zł
- darowizna dla Agencji Impresaryjno-Artystycznej KLAPS-ART. – 500,00 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
Ogółem koszty administracyjne wyniosły 137.735,46 zł, z czego:
- zużycie materiałów i energii – 30.053,64 zł
- usługi obce – 56.963,89 zł
- podatki i opłaty – 163,20 zł
- amortyzacja – 1.754,73 zł
- pozostałe koszty (umowa sponsoringu na rzecz młodych architektów) – 48.800 zł
c) działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
d) pozostałe koszty:
Fundacja nie poniosła w 2009 r. innych kosztów.
9) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Fundacja nikogo nie zatrudnia. Sprawowanie funkcji w Fundacji jest honorowe (zgodnie z
par. 14 i 23 Statutu);
b) łącznej kwocie 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 dotyczy;
5

c) 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 dotyczy;
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
nie dotyczy – umów takich fundacja nie zawierała;
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki;
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Bankiem BPH S.A.;
nr rachunku bankowego: 36 1060 0076 0000 3210 0017 6466
Saldo rachunku bieżącego na dzień 31.12.2009 r. wyniosło: 26.355,41 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji, nie objęła też żadnych udziałów.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie:
Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
Struktura środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2009
r.:
1. Urządzenia i maszyny o wartości początkowej 8.556,92 zł, wartość netto 7.591,19 zł
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 789 zł, wartość netto 0 zł.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Suma bilansowa na dzień 31-12-2009 wyniosła 33.946,60 zł, z czego:
1. aktywa trwałe stanowiące środki trwałe wyniosły 7.591,19 zł, a aktywa obrotowe
stanowiące środki pieniężne wyniosły 26.355,41 zł
2. Fundusze własne wyniosły 28.666,27 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
stanowiące bieżące zobowiązania z tytułu dostaw wyniosły 5.240,08 zł, a rozliczenia
międzyokresowe wyniosły 40,25 zł
10) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności:
Działalność taka nie została fundacji zlecona.
11) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
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Fundacja złożyła w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznanie CIT-8
wraz z załącznikami CIT-D i CIT-8/O.
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizuje cele zgodne z zapisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych Art. 17 ust.1 pkt 4 i korzysta ze zwolnienia od podatku
dochodowego od osób prawnych.
12) W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.
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