Sprawozdanie z działalności
Fundacji Artykuł 25
za rok 2012
 Nazwa fundacji: Fundacja Artykuł 25
 Siedziba: miasto Szczecin
 Adres: ul. Królewicza Kazimierza 2H/5, 70-550 Szczecin
 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.09.2010
 Numer KRS: 0000365590
 Numer REGON: 320986789
 Zarząd Fundacji:
Prezes zarządu Aleksandra Antonowicz, ul. Królewicza Kazimierza 2h/5, 70-550
Szczecin
Członek Zarządu Michał Kupiec, ul. Chobolańska 27/7, 71-023 Szczecin
Członek Zarządu Dominik Paszkiewicz, ul. Reymonta 9/10 m.1, 71-276 Szczecin
 Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz sprawiedliwej współzależności i
zrównoważonego rozwoju krajów Globalnej Północy i Południa.
Zasada zrównoważonego rozwoju czyli rozwoju z poszanowaniem praw
przyszłych pokoleń do życia w dobrobycie, jest receptą na trwałość pozytywnych
efektów walki z ubóstwem, szczególnie w czasach, w których efekty zmian
klimatycznych dotykają w pierwszej kolejności najbiedniejszych społeczeństw.
Fundacja skupia się na budowaniu od podstaw świata równych możliwości i
odpowiedzialnych działań gwarantujących stabilizację przyszłym pokoleniom.
 Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:





prowadzenie kampanii, działań edukacyjnych i rzeczniczych;
organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, rozwojowej i humanitarnej;
działalność naukową, badawczą, wydawniczą i szkoleniową;
współpracę z wolontariuszami, władzami samorządowymi, rządowymi, firmami i
innymi organizacjami pozarządowymi.
o Fundacja występowała jako partner w projekcie Ośrodka Działań
Ekologicznych „Źródła” pt. „Ekozorientowani – razem dla edukacji”. Projekt
rozpoczął się 1.10.2011 r. i potrwa do 30.06.2013 r. W ramach projektu
przedstawicielka Fundacji „Artykuł 25” przeprowadziła wykład "Zrównoważony
rozwój w zglobalizowanym świecie: Globalna Północ – Globalne Południe" w
ramach „Szkoły Trenerów Ekologicznych” w dn. 31.03.2012r. w Łodzi;
o Fundacja uczestniczyła w projekcie „Edukacja globalna w przedszkolu i
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nauczaniu wczesnoszkolnym" Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, w
ramach którego przedstawicielka Fundacji była współautorką tekstów pakietu
„Edukacja globalna dla najmłodszych. Pakiet edukacyjny dla szkół
podstawowych i przedszkoli.” http://eduglob.zrodla.org/materialy_edukacyjne/)
 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: nie prowadzono
 Uchwały zarządu fundacji:
Uchwała nr 5 o przyjęciu sprawozdania z działalności Fundacji Artykuł 25 za rok
2011 oraz raportu finansowego Fundacji Artykuł 25 za rok 2011 składającego się z:
rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej (uchwała z dn. 30.czerwca
2012r.).
 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 6,37 zł
 Informacja o poniesionych kosztach: 1062,00 zł
 Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0
 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 0
 Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych
organów fundacji: 0
 Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń: 0
 Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: brak
 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 6312,49 zł,
Volkswagen Bank Polska S.A.
 Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: brak
 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie: brak
 Nabyte pozostałe środki trwałe: brak
 Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: aktywa trwałe – brak, aktywa
obrotowe (środki pieniężne) w kwocie 6312,49 zł; zobowiązania fundacji - brak
 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności: brak
 Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: Fundacja nie
posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Fundacja złożyła zeznanie o
wysokości osiągniętego dochodu (formularz CIT-8) 5.07.2013r. w Pierwszym
Urzędzie Skarbowym w Szczecinie. W roku 2012 na Fundacji nie ciążył obowiązek
podatkowy.
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
Załącznik: uchwała nr 5 zarządu fundacji.
Sprawozdanie sporządziła:
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