Sprawozdanie merytoryczne
Fundacja SASA
18 marca 2015 - 31 grudzień 2015

Prezes Zarządu - Olga Korycińka
Członkowie Zarządu:
• Marcin Krajmas
• Mateusz Pinkiewicz
• Joanna Puczyńska
• Klaudia Dopytalska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych- Teresa Derwich

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 roku

1. Dane Fundacji:
Fundacja SASA
ul. Hertza 6c
04-603 Warszawa
NIP: 5252614862
KRS: 0000552525
REGON: 361266451
Data wpisu do KRS - 10 kwietnia 2015
Podczas okresu sprawozdawczego Fundacji SASA miała swoją siedzibę pod adresem:
ul. Przechodnia 2/115
00-100 Warszawa
Podczas okresu sprawozdawczego Fundacji SASA osobą odpowiedzialną za prowadzenie
ksiąg rachunkowych była – Elżbieta Milcuszek

2. Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu - Olga Korycińka
Członkowie Zarządu:
Marcin Krajmas
Mateusz Pinkiewicz
Joanna Puczyńska
Klaudia Dopytalska
Podczas okresu sprawozdawczego Fundacji SASA reprezentował zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – Gabriela Stępińska
Członkowie Zarządu:
Marcin Krajmas
Mateusz Pinkiewicz

3. Aktualne dane do korespondencji:
ul. Hertza 6c
04-603 Warszawa
hello@sasafoundation.com

4. Cele statutowe:
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, polegająca
na udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz leczenia osób chorych w
kraju i zagranicą oraz działanie na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji
medycznej na świecie.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest
ratowanie i ochrona zdrowia osób o których mowa w § 9, w zakresie mieszącym się w
celach Fundacji;
b. organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla studentów medycyny i lekarzy celem
pogłębiania ich wiedzy oraz poznawania medycyny w innych częściach świata;
c. zakup sprzętu medycznego, urządzeń i materiałów mających służyć ratowaniu życia i
leczeniu chorych oraz bezpłatne przekazywanie ich lub wypożyczanie placówką
medycznym na świecie;
d. prowadzenie programów medycznych na świecie;
e. gromadzenie i analiza danych medycznych związanych z działaniami Fundacji oraz
prezentowanie ich na zjazdach w kraju i zagranicą;
f.

dostarczanie sprzętu medycznego osobom chorym, których przypadki są szczególne w
kraju i na świecie;

g. prowadzenie szkoleń z zakresu edukacji medycznej, pierwszej pomocy oraz higieny w
krajach, w których Fundacja będzie prowadziła statutową działalność;
h. skupianie wokół Fundacji osób związanych ze światem medycyny oraz przekazywanie
ich cennej wiedzy następnym pokoleniom lekarzy;
i.

tworzenie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz współpracę z mediami
mającą na celu zwrócenie uwagi na problemy medycyny w innych częściach świata.

W okresie sprawozdawczym Fundacja SASA realizowała cele statutowe poprzez:
a) Zbiórki sprzętu medycznego zorganizowane przez lokalne społeczności akademickie i
szkolne:
i. Warszawski Uniwersytet Medyczny
ii. Warszawskie Licea

b) Zbiórki pieniędzy do puszek:
i. 2015/2673/OR – 1280,48zł
ii. 2015/3411/OR – 1032,39 zł
iii. 2015/3788/OR – 477,69 zł
c) Prelekcje dotyczące działań Fundacji SASA i globalnego podejścia do zdrowia:
i. Warsaw International Medical Congres – 6 maja 2015
ii. Spotkanie dla studentów medycyny – 30 maja 2015
iii. Spotkanie parlamentarnej grupy współpracy Polsko – Tanzańskiej w
Sejmie PR –czerwiec 2015
iv. Dzień dla życia – 4 lipca 2015
d) Serię wykładów dla studentów medycyny dotyczących różnych dziedzin edukacji
medycznej „Emergency Room” w Wojskowym Instytucie Medycznym.
e) Wysyłkę 1 wolontariuszki do Tanzanii, której rolą było:
i. dostarczenie podstawowego sprzętu medycznego zakupionego przez
Fundację SASA,
ii. praca w szpitalu na rzecz chorych,
f)

Zakup i wysyłkę sprzętu medycznego dla szpitali w Tanzanii – zakup dotyczył 2
wyjazdów.

g) Organizacji wymiany ze studentami z Ukrainy. Studenci medycyny szkolili się w
Instytucie Kardiologii w Aninie.
h) Publikacji dotyczących sytuacji w Tanzanii w czasopismach:
a. Wprost
b. Wysokie Obcasy

5. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o
skutkach finansowych:
a. Została podpisana umowa użyczenia dotycząca lokalu przy ul. Przechodniej
2/115 00-100 Warszawa – 19.03.2015
b. Umowa z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dotycząca współpracy –
Zlecenie nr PAŻP/15–524/AER

6. Uchwały podjęte przez Zarząd:
a. Uchwała w sprawie powołana Członków Zarządu Fundacji SASA – 18.03.2015
b. Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na powołanie w skład pierwszego
Zarządu Fundacji SASA – 18.03.2015

c. Uchwała NR 2/2016 o przyjęciu Statutu Fundacji SASA – 20.02.2015
d. Oświadczenie Fundatora Fundacji SASA w sprawie wyboru Ministra
właściwego ds. Fundacji SASA – 20.02.2015

7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z
wyodrębnieniem ich źródeł:
a. Zbiórki publiczne – 2790,56 zł
b. Działalność gospodarcza – 3200 zł
c. Pozostałe przychody operacyjne – 8997,53 zł
d. Przychody finansowe – 0,25 zł
Przychód w sumie – 14988,34 zł

8. Działalność gospodarcza.
a. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
b. 21,34% przychodów zostało osiągniętych w ramach działalności gospodarczej.

9. Informacje o poniesionych kosztach:
a. Działalność statutowa – 8298,10 zł
b. Podatki i opłaty – 1404,55
c. Wynagrodzenia – 717,00
d. Pozostałe – 606,98

10.

Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
Umowy o dzieło – 2 osoby

11.

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:
a. Oprócz wymienionych wyżej umów, Fundacja nie zatrudnia pracowników.
b. Suma wynagrodzeń wyniosła 717zł.

12.

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym
organom fundacji, z podziałem na: wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia – 0zł
13.

Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych,

z podziałem według ich wysokości.
Brak udzielonych pożyczek.

14.

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze

wskazaniem banku:
PKO BP – 6464,71 zł

15.

Dane o nabytych obligacjach.
Brak nabytych obligacji.

16.

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Brak objętych udziałów.

17.

Dane o nabytych nieruchomościach.
Brak nabytych nieruchomości.

18.

Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Brak nabytych pozostałych środków trwałych.

19.

Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych we właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych.
Majątek obrotowy - 6464,71 zł

20.

Dane o wartości zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych.
Fundacja nie posiada zobowiązań.

21.

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty

państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności.
Wymienione działania nie były prowadzone.

22.

Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących

zobowiązań podatkowych.
Fundacja nie posiada ciążących zobowiązań podatkowych

23.

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych.
W terminie zostały złożone CIT-8 i KRS-Z30.

Zarząd Fundacji SASA

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 roku

