Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013
Zarząd Fundacji im. Ireny Babińskiej
na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08-05-2001r. z późn. zm.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji
składa sprawozdanie z działalności za rok 2013.
1. NAZWA FUNDACJI: Fundacja im. Ireny Babińskiej
SIEDZIBA I ADRES: ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice AKTUALNY ADRES DO
KORESPONDENCJI: Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kuj., ul. Narutowicza
16, 87-700 Aleksandrów Kuj. z dopiskiem „Fundacja” ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ: info@fundacja-prokuratura.pl DATA WPISU: 19-12-2001r. SĄD
PROWADZĄCY REJESTR: Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000074709, NR REGON:
277734115 NR NIP: 954-262-09-33
W roku 2013 zmienił się status członków Zarządu Fundacji, albowiem Małgorzata
Maksymowicz, Iwona Kuczyńska, Marcin Felsztyński zrzekli się członkostwa w Zarządzie,
zaś Justyna Plechowska – Łukowska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu (w 2014 r.
również zrzekła się członkostwa w Zarządzie).
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd tworzyli:
Justyna Plechowska-Łukowska – p.o. Członka Zarządu, Prezesa Zarządu Małgorzata
Maksymowicz – p.o. Członka Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza Andrzej Siemieniuk –
Członek Zarządu Iwona Kuczyńska – p.o. Członka Zarządu Marcin Felsztyński – p.o.
Członka Zarządu
CELEM FUNDACJI JEST: Finansowanie ochrony zdrowia: a) pracowników zatrudnionych
na podstawie mianowania, powołania lub umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze
czasu pracy; b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych; c) emerytów i
rencistów, byłych pracowników Prokuratury; d) prokuratorów, którzy przeszli w stan
spoczynku; e) członków rodzin osób wymienionych w pkt a-c.
Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust.1 pkt e zalicza się: - pozostające
na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej - do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do
ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia; - dzieci wymienione w
pkt 1 (niezdolne do nauki i pracy ze względu na chorobę - po udokumentowaniu orzeczeniem
ZUS) - do ukończenia 25 roku życia.
Celem Fundacji jest również podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych
w zakresie problematyki prawnej.
Fundacja może także prowadzić i wspierać finansowo działalność polegającą na podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych pracowników Prokuratury RP.
W roku 2013 zmieniono nazwę Fundacji na „Fundacja Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury im. Ireny Babińskiej oraz wprowadzono zmiany statutowe w zakresie celu
Fundacji, przyjmując, iż celem Fundacji jest finansowanie ochrony zdrowia: a) pracowników
zatrudnionych na podstawie mianowania, powołania lub umowy o pracę w pełnym i
niepełnym wymiarze czasu pracy; b) pracowników przebywających na urlopach
wychowawczych; c) emerytów i rencistów, byłych pracowników Prokuratury; d)
prokuratorów, którzy przeszli w stan spoczynku; e) członków rodzin osób wymienionych w
pkt a-d. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust.1 pkt e zalicza się: pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w
szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia; - dzieci
wymienione w pkt 1 (niezdolne do nauki i pracy ze względu na chorobę - po
udokumentowaniu orzeczeniem ZUS). - współmałżonków osób wymienionych w paragrafie 7
ust. 1 pkt a-d
Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania w/w zmiany nie zostały ujawnione w
Krajowym Rejestrze Sądowym
1. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH
ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH
FINANSOWYCH - W PRAKTYCE TO W TEJ CZĘŚCI OPISUJE SIĘ JAKIE
DZIAŁANIA BYŁY PROWADZONE W POPRZEDNIM ROKU
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a/.gromadzenie środków finansowych z darowizn,
zapisów, spadków i dobrowolnych składek oraz innych zgodnych z przepisami prawa źródeł z
uwzględnieniem celu przeznaczenia określonego przez darczyńcę. b/.finansowanie kosztów
leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki pracowników Prokuratury RP i
najbliższych członków ich rodzin, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2. c/.udzielenia bezzwrotnej
pomocy finansowej pracowniom Prokuratury RP i najbliższym członkom ich rodzin w czasie
choroby i rekonwalescencji. d/.finansowanie szkoleń zawodowych i materiałów
szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników Prokuratury;
e/.prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej w celu podnoszenia świadomości
prawnej społeczeństwa. f/.prowadzenie, wspieranie lub finansowanie, bądź też zlecanie
studiów i badań, działalności edukacyjnej, spotkań o tematyce prawnej, jak również
gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej,
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Główne działania statutowe
Fundacji w roku 2013: W roku 2013 Fundacja zgodnie z celami statutowymi sfinansowała
koszy leczenia specjalistycznego oraz zakupu specjalistycznego sprzętu pracownikom
Prokuratury RP i najbliższym członkom ich rodzin. Na ten cel zostało wydatkowane
56 693,05 zł. Fundacja pomogła w tym roku 27 osobom. W roku 2013 zostały również
zorganizowane konferencje: „Dziecko wobec mediacji” oraz „XVI Zjazd Polskiego
Stowarzyszenia Medycyny Sądowej i Kryminologii” jak również turniej piłkarski.
Konferencja „XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Sądowej i Kryminologii” w
głównej części została sfinansowana z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
1. INFORMACJĘ O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
1. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Odpisy uchwał zarządu Fundacji znajdują się w załączeniu do niniejszego
sprawozdania. 5) INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z
WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I

BUDŻETU GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM
KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY
STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO
PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ - TO INFORMACJE,
KTÓRE SĄ WPROST WZIĘTE Z SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORGANIZACJI Z
CZĘŚCI INFORMACJA DODATKOWA Wyszczególnienie kwota za 2013r. Przychody
ogółem 202 929,10 Z tego: 1. Darowizny: 63 524,08 2. Przychody z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych: 33 477,62 3. Przychody z działalności statutowej
odpłatnej: 105 907,22 4. Przychody finansowe (odsetki bankowe): 20,18
6) INFORMACJĘ O PONIESIONYCH KOSZTACH NA

7) DANE O:
1. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
W ciągu roku 2013r. w Fundacji nie były zatrudnione osoby na podstawie umowy o
pracę ani umów cywilnoprawnych 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 Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń
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 Zarząd Fundacji jak i Rada Fundacji nie pobierały żadnych opłat z tytułu
zarządzania Fundacją d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia Nie były
wypłacane 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 pożyczek

pieniężnych w roku 2013
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja posiada
otwarty rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK S.A. i stan środków pieniężnych
zgromadzony na dzień 31.12.2013r. wynosił na rachunku głównym 375 002,44 zł, na
subkoncie utworzonym dla celów gromadzenia i wydatkowania środków z 1% OPP –
33 357,62 zł. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, Fundacja nie nabyła
obligacji, udziałów akcji w roku 2013
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie, Fundacja nie nabyła nieruchomości w roku 2013
1. nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja nie zakupiła środków trwałych. Zostały zakupione przedmioty o wartości
początkowej do kwoty 1.500,00 zł brutto i wartości użytkowej powyżej roku, które
zgodnie z polityką finansową nie są traktowane jako niskocenne środki trwałe i
ujmowane są bezpośrednio w koszty. Dodatkowo ewidencjonowane są pozabilansowo w
księgach Fundacji. Takich przedmiotów Fundacja zakupiła w roku 2013 na łączną
kwotę 2.229,21 zł brutto i były to: tablet oraz 5 sztuk telefonów komórkowych. j)
wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Wartość aktywów na dzień 31.12.2013 wynosiła 419 911,01 zł w tym aktywa trwałe: 0,00
zł, aktywa obrotowe: 419 911,01 zł Wartość pasywów na dzień 31.12.2013 wynosiła:
419 911,01 zł, w tym: fundusze własne: 419 689,61 zł, zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania: 221,40 zł.
8) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI
Nie miało miejsca w roku 2013 9) INFORMACJĘ O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z
TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJĘ W
SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH. Na fundacji w roku 2013
nie ciążyły zobowiązania podatkowe, Fundacja złożyła deklarację podatkową za rok
2012 (CIT 8 z załącznikami).
W roku 2013 nie były przeprowadzane kontrole w Fundacji.
Załączniki uchwał: Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach
09-11.01.2013r. Podjęte uchwały: Uchwała nr 17 z dnia 10-01-2013r. Uchwała nr 18 z dnia
10-01-2013r. Uchwała nr 19 z dnia 10-01-2013r. Uchwała nr 20 z dnia 10-01-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 17-19.02.2013r.
Podjęte uchwały: Uchwała nr 21 z dnia 19-02-2013r. Uchwała nr 22 z dnia 19-02-2013r.
Uchwała nr 23 z dnia 19-02-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 25.03.2013r. 01.04.2013r. Podjęte uchwały: Uchwała nr 24 z dnia 01-04-2013r. Uchwała nr 25 z dnia 0104-2013r. Uchwała nr 26 z dnia 01-04-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 22-24.04.2013r.

Podjęte uchwały: Uchwała nr 27 z dnia 24-04-2013r. Uchwała nr 28 z dnia 24-04-2013r.
Uchwała nr 29 z dnia 24-04-2013r. Uchwała nr 30 z dnia 24-04-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 23-26.05.2013r.
Podjęte uchwały: Uchwała nr 31 z dnia 26-05-2013r. Uchwała nr 32 z dnia 26-05-2013r.
Uchwała nr 33 z dnia 26-05-2013r. Uchwała nr 34 z dnia 26-05-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 26-27.06.2013r.
Podjęte uchwały: Uchwała nr 35 z dnia 27-06-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 24-25.07.2013r.
Podjęte uchwały: Uchwała nr 36 z dnia 25-07-2013r. Uchwała nr 37 z dnia 25-07-2013r.
Uchwała nr 38 z dnia 25-07-2013r. Uchwała nr 39 z dnia 25-07-2013r. Uchwała nr 40 z dnia
25-07-2013r. Uchwała nr 41 z dnia 25-07-2013r. Uchwała nr 42 z dnia 25-07-2013r. Uchwała
nr 43 z dnia 25-07-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 06-11.09.2013r.
Podjęte uchwały: Uchwała nr 44 z dnia 09-09-2013r. Uchwała nr 45 z dnia 09-09-2013r.
Uchwała nr 46 z dnia 11-09-2013r. Uchwała nr 47 z dnia 09-09-2013r. Uchwała nr 48 z dnia
09-09-2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 11-13.09.2013r.
Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji im. Ireny Babińskiej w dniach 21.11.2013r. Podjęte
uchwały: Uchwała nr 49 z dnia 21-11-2013r. Uchwała nr 50 z dnia 21-11-2013r. Uchwała nr
51 z dnia 21-11-2013r.
Data sporządzenia: 12 styczeń 2014r.
Podpisy:
Justyna Plechowska-Łukowska – p.o. Członka Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
…………………………………………………………………………………………………
…………
Małgorzata Maksymowicz – p.o. Członka Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza
…………………………………………………………………………………………………
……….
Andrzej Siemieniuk – Członek Zarządu
………………………………………………………….
Iwona Kuczyńska – p.o. Członka
Zarządu…………………………………………………………
Marcin Felsztyński – p.o. Członka Zarządu
………………………………………………………
Aleksandra Kida – osoba sporządzająca sprawozdanie ………………………………………

