Warszawa, 2019. 02.15

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Refugee.pl im. Małgorzaty JasiczekGebert za rok 2015 - KOREKTA

PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI:

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert
ul. Świderska 113a/20, 03-128 Warszawa
NIP: 524-277-55-98
Regon: 360705109
Numer KRS: 0000540021
Data wpisu do KRS: 26.01.2015
E-mail: info@refugee.pl
Agnieszka Kunicka – Prezes Zarządu
Jolanta Binicka – Skarbnik
Maciej Fagasiński – Sekretarz
Celami Fundacji są:
1. działanie na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą;
2. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganie
przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowanie postaw obywatelskiej
aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;
3. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego
ryzyka;
4. niesienie pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;
5. wspieranie, upowszechnianie i propagowanie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej
oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;
6. wspieranie wolontariatu i postaw obywatelskich.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. niedochodowe prowadzenie poradnictwa, m.in. obywatelskiego, prawnego,
psychologicznego, socjalnego i zawodowego, dla grup szczególnego ryzyka;
2. udzielanie stypendiów, zapomóg, pomocy materialnej i finansowej;
3. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działań rzeczniczych;
4. niedochodowe prowadzenie działań medialnych, kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych,
wydawniczych, wystawienniczych i badawczych.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Podjęto 7 uchwał Zarządu:
1/2015 z dnia 1 lutego w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu
2/2015 z dnia 1 lutego w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Pracowników Fundacji
3/2015 z dnia 1 lutego w sprawie przyjęcia instrukcji kasowej w Fundacji
4/2015 z dnia 7 sierpnia w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań
finansowych przewidzianych dla jednostek mikro
5/2015 z dnia 7 sierpnia w sprawie struktury i wysokości wynagrodzeń w Fundacji
6/2015 z dnia 7 sierpnia w sprawie wprowadzenia „zasad polityki rachunkowości”
7/2015 z dnia 7 sierpnia w sprawie opisu i zatwierdzania dokumentów finansowych Fundacji
Refugee.pl
DZIAŁANIA MERYTORYCZNE w 2015 roku:

1. Przygotowanie strony internetowej Fundacji Refugee.pl – maj-wrzesień 2015:
Mikrodotacja FIO-ML przeznaczona na przygotowanie i znaczące odświeżenie strony
internetowej Fundacji, poprawę nawigacji i dostępu do informacji oraz unowocześnienie
strony.
Projekt dofinansowany ze środków „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –
Mazowsze Lokalne” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie
BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.
2. Organizacja dni otwartych w ośrodkach dla cudzoziemców – maj – czerwiec 2015:
Na zlecenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w czerwcu 2015 roku Fundacja Refugee.pl
zorganizowała dwa dni otwarte w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku.
Dni Otwarte to jedyna szansa dla mieszkańców pobliskich miejscowości i innych
zainteresowanych osób, na przyjrzenie się warunkom, w jakich żyją cudzoziemcy w
ośrodkach. Jest to okazja do spotkania z cudzoziemcami, obejrzenia ich tańców
narodowych czy spróbowania etnicznej kuchni jak również możliwość poznania
pracowników ośrodka oraz działaczy organizacji pozarządowych i podzielenia się z nimi
swoimi refleksjami, przemyśleniami czy pomysłami.
3. Opracowanie identyfikacji graficznej Fundacji, przygotowanie logotypy Fundacji oraz
księgi znaku.
4. Prowadzenie profilu informacyjnego Refugee.pl w serwisie społecznościowym Facebook.
5. Przekazanie darowizny rzeczowej na rzecz kobiet starających się o nadanie statusu
uchodźcy w Polsce
6. Działania rzecznicze na rzecz włączenia się Polski w dobrowolne przesiedlenia uchodźców
oraz relokację osób wymagających ochrony międzynarodowej. Uczestnictwo w spotkaniach
na poziomie krajowym i międzynarodowym dotyczących tej tematyki. Uczestnictwo w
pracach Grupy roboczej ds. integracji w ramach Zespołu ds. Relokacji i Przesiedleń. W ramach
tej grupy przygotowane opinie i zalecenia względem przygotowywanego planu relokacji i
dobrowolnych przesiedleń. Przygotowano również uwagi do projektu rozporządzenia
dotyczącego programu dobrowolnych przesiedleń i relokacji.
7. Działania kampanijne skierowane do polskiego społeczeństwa dotyczące dobrowolnych
przesiedleń oraz relokacji uchodźców i osób wymagających ochrony międzynarodowej,
tematyki przymusowej migracji i migracji, budowy tolerancji wobec uchodźców i migrantów.
Działania te prowadzone były przede wszystkim poprzez media społecznościowe. W tym celu
opracowywano infografiki (3 infografiki dotyczące uchodźców i migrantów), publikowano

informacje oraz komentarze dotyczące dobrowolnych przesiedleń i relokacji. Działania te
obejmowały również kontakty z mediami, udzielanie wywiadów dziennikarzom,
przekazywanie informacji dziennikarzom, udział w programach publicystycznych na temat
uchodźców i migrantów.

GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.

Umowa o dotację finansową w wys. 300.000 PLN od Polskiej Akcji Humanitarnej, z
dnia 18 marca 2015r.
Otrzymanie darowizny rzeczowej: samochód osobowy Skoda Fabia, rok produkcji 2011;
od Polskiej Akcji Humanitarnej, umowa z dnia 21 maja 2015
Otrzymanie darowizny rzeczowej od firmy prywatnej o wartości 8.856 PLN, umowa z
dnia 29.12.2015
Otrzymanie zlecenia od Urzędu do Spraw Cudzoziemców w kwocie 6 000,00 PLN, maj
2015
Umowa o dotację finansową FIO w wys. 3 000,00 PLN, z dnia 16 czerwca 2015

PRZYCHODY
statutowe w 2015r. stanowiły przede wszystkim dotacje oraz wpływy z darowizn od osób
prawnych i fizycznych .
Przychody określone statutem stanowią kwotę 78 337,73 PLN, w tym:







ze spadków lub zapisów – 0 PLN
z darowizn – 69.337,73 PLN
ze środków publicznych - 9 000,00 PLN
ze świadczeń realizowanych odpłatnie – 0 PLN
z innych źródeł – 0 PLN
fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

STRUKTURA KOSZTÓW:
Koszty ogółem - 63 522,43 PLN, w tym:







koszty działań statutowych – 63.522,43 PLN
materiały – 10.501,34 PLN
usługi obce – 16.124,84 PLN
podatki i opłaty – 98,00 PLN
wynagrodzenia i narzuty – 34.650,52 PLN
pozostałe – 2.147,73 PLN

INFORMACJE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH
W Fundacji zatrudnionych było 7 osób na umowy cywilno-prawne do wykonania zadań:
 projekty graficzne
 konsultacje merytoryczne projektów i działań fundacji
 tłumaczenia
 prowadzenie księgowości
Kwota rocznych wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umów cywilno-prawnych: brutto 29.421,76
PLN, narzuty 5.228,76 PLN (brutto brutto 34.650,52 PLN).
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę nie wystąpiły.

Fundacja nie wypłacała nagród.
Fundacja nie wypłacała premii.

Wynagrodzenia dla członków zarządu ogółem:
Nie wystąpiło. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w zarządzie
fundacji, pełnią ją społecznie. Pobierają wynagrodzenia za wykonaną pracę merytoryczną, która
nie jest związana z obowiązkami członków zarządu.
Wynagrodzenia dla członków innych organów fundacji:
Nie wystąpiło. W fundacji nie ma innych organów.

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą ogółem:
Nie wystąpiło. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Inne świadczenia /wskazać jakie/:
Nie wystąpiły.

MAJĄTEK


Informacje o udzielonych pożyczkach:
Nie wystąpiło. Fundacja nie udziela pożyczek.



Informacje o posiadanym majątku:
Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 27. 127, 87 PLN



Bank: BGŻPNP Paribas

Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych:
Nie wystapiło. Fundacja nie nabywała i nie posiada obligacji, udziałów, ani akcji.



Informacje o nabytych nieruchomościach:
Nie wystąpiło. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.



Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
Kwota wydatkowana: 0 PLN



Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
Aktywa: 27.133,12 PLN
Zobowiązania: 12.280,72 PLN



Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o
ich wynikach finansowych:
Fundusz FIO: otrzymano 3.000 PLN, wydatkowano 3.000 PLN, wynik finansowy 0 PLN

Zlecenie UdSC: otrzymano 6.000 PLN, wydatkowano 6.000 PLN, wynik finansowy 0 PLN


Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym o
składanych deklaracjach podatkowych.
Fundacja korzysta ze zwolnienia:
- przedmiotowego w podatku dochodowym - art.17 ust.1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
- podmiotowego w podatku dochodowym, podatku od nieruchomości oraz podatku od
czynności cywilnoprawnych – art.24 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.

Składane deklaracje:
- Deklaracje podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT
- Deklaracje podatek dochodowy od osób prawnych – CIT
- Deklaracje ZUS
Zobowiązanie podatkowe na 31.12.2015r
- Zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 10.746,72 zł wynikające z deklaracji za miesiąc grudzień
2015r.
- Zobowiązanie wobec US z tyt. podatku pochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.534,00
zł wynikające z deklaracji za miesiąc grudzień 2015 r



Informacje o kontrolach i ich wynikach
Nie wystąpiły.

W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.

…………………………………

………………………………

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej).

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529).

