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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS  
ZA OKRES 01.09.2010r – 31.08.2011r 

 

 

 

I. Informacje ogólne o Fundacji 
 

1. Nazwa fundacji 

Fundacja PRIMUS 

2. Adres siedziby fundacji 

02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo 1 

tel. (0-22) 648 28 53 (do 55) 

e-mail: zarzad@primus.com.pl 

3. Data rejestracji fundacji: 

- Data wpisu w KRS:  28.08.2002 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego dla w/w podmiotu – dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców. 

- Data zmiany w KRS: 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

24.03.2011r – zmiany osobowe w składzie Prezydium Rady Fundacji 

 

4. Nr KRS: 0000127973 

5. Regon: 011068989 

6. NIP: 521-012-03-97 

7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji: 
imię i nazwisko                   funkcja                 adres zamieszkania   
Anna Stępińska Szarek Prezes Zarządu Warszawa, ul. Zwycięzców 44/1  od 12.03.2009r 

 

8. Określenie celów statutowych Fundacji: 
1. Celem Fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz 

rozbudzanie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu i 

podnoszeniem sprawności fizycznej uczniów.  
2. Cel Fundacji jest realizowany poprzez:  

a. zorganizowanie i prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, a także 
innych form kształcenia, 

b. promocję i organizację wolontariatu, 

c. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji, 

d. organizowanie i finansowanie:  

- stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji, 
- badań i studiów nad systemami oświatowymi i edukacyjnymi, wychowania 

fizycznego, 

- specjalnych warunków nauki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi 
zdolnościami i osiągnięciami w nauce,  

Warszawa, ul. Zwycięzców 44/1  ul. Zwycięzców
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e. współpracy z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie 
objętym celami Fundacji,  

f. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, na zasadach określonych 
w § 8 statutu.  

 

Przedmiot działalności statutowej pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana (wg PKD). 

1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
- wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);  

- szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z); 
- gimnazja (PKD 85.31.A); 

- licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B); 
- technika (PKD 85.32.A); 

- zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B); 
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z); 

- pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). 
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z prawem, działalność gospodarczą 

w zakresie:  

- szkoły wyższe (PKD 85.42.B); 
- działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).  
 

 

II. Działalność 

 
9. Opis działalności statutowej (zasady, formy i zakres): 
Działalność statutową realizowano poprzez prowadzenie i finansowanie szkół:  
Podstawowej i Gimnazjum. Kontynuowano również prowadzenie Kursów Językowych. 
10. Opis głównych zdarzeń prawnych: 

Uzyskanie w dniu 23.04.2010r przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego 

11. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 
      Dodatkowymi źródłami przychodów były wynajmy sal, hali sportowej i boiska. 
12. Teksty uchwał Zarządu Fundacji: 

1. Uchwała z dn. 15.12.2010 w sprawie wprowadzenia Zasad Rachunkowości 
2. Uchwała z dn. 01.03.2011r w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa  

3. Uchwała z dn. 16.03.2011r w sprawie zmiany opłat za wynajem boiska szkolnego 

4. Uchwała z dn. 20.04.2011r  w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o wykonanie 
usługi oświatowej 

5. Uchwała z dn. 23.05.2011r w sprawie spisania w koszty operacyjne 

6. Uchwała z dn. 16.06.2011r w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania 
pracowników 

7. Uchwała z dn. 31.08.2011r w sprawie spisania w koszty operacyjne 

8. Uchwała z dn. 31.08.2011r w sprawie utworzenia odpisu aktualizacyjnego 

9. Uchwała z dn. 31.08.2011r w sprawie zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego 
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III. Finanse 

 
13. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Przychody:  

 

Okres 01.09. 2010 – 

31.08.2011 

Z tytułu czesnego , wpisowego  7 855 410,61 

Z tytułu wynajmu hali sportowej, boiska, stołówki (dział gosp.) 345 298,67 

Dotacje 2 481 395,28 

Uzyskane odsetki od środków pieniężnych  44 896,85 

Różnice kursowe (per saldo) - 156 129,21 

Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów i środków 
darowanych 

292 746,00  

Pozostałe przychody operacyjne 1 504 328,53 

Razem 12 367 946,73 

    

14. Informacje o poniesionych kosztach na cele statutowe i administrację szkół: 
Okres 01.09.2010-

31.08. 2011 

Zużycie materiałów i energii: 449 970,31 

W tym:  

- zakup materiałów biurowych, technicznych, śr. czystości, 
wyposażenia 

345 406,46 

- energia 104 563,85 

Usługi obce 997 126,04 

W tym:  

- usługi dydaktyczne (angielski, ju-jitsu, nauka tenisa) 44 450,34 

- koszty lokalowe (czynsz, centralne, ścieki, sprzątanie) 151 742,57 

- pozostałe (leasing, xero, foto itp.) 190 717,95 

- wynajem sal do zajęć 123 681,00 

- telekomunikacji, bankowe 66 378,83 

- koszty transportu 74 650,42 

- naprawy, konserwacje, remonty 77 211,67 

- ubezpieczenie majątku 10 611,05 

- usł. Profesjonalne 126 008,96 

- ochrona obiektu 131 673,25 

Podatki i opłaty 66 350,80 

Wynagrodzenia 5 538 052,38 

W tym  

- osobowe 4 688 805,90 

- nagrody 79 508,30 

- godziny nadliczbowe 344 206,63 
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- bezosobowe 425 531,55 

   

Świadczenia na rzecz pracowników 1 099 246,23 

W tym  

- z tytułu ZUS 899 130,35 

- szkolenie pracowników 16 430,50 

- odpis na fundusz socjalny 107 602,12 

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 76 083,26 

Amortyzacje 955 400,13 

Podróże służbowe (ryczałty, delegacje) 2 439,25 

Koszty reprezentacyjne i reklamy 125 625,46 

Pozostałe koszty 1 183697,20 

W tym  

- zakup książek do biblioteki 9 193,55 

- zakup pomocy szkolnych 50 904,69   

- wycieczki szkolne 890 006,93 

- prenumerata, literatura fachowa 14 730,31 

- pozostałe (książki na nagrody, konkursy, zdjęcia itp.) 218 861,72 

- odsetki zapłacone (od kredytu budowlanego) 561 580,51 

Razem 10 927 756,13 

  

 

15. Dane o: 

 

a. liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 

 

Stanowisko 01.09.2010-31.08.2011 

zarząd 1 

administracja 13 

dyrekcja 4 

pedagodzy 2 

nauczyciele 75 

RAZEM 95 
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b. łącznej kwocie wynagrodzeń : 
 

Okres 01.09.2010-

31.08. 2011 

Wynagrodzenia 5 538 052,38 

W tym  

- osobowe 4 688 805,90 

- nagrody 79 508,30 

- godziny nadliczbowe 344 206,63 

- bezosobowe 425 531,55 

 

c. członkom zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto: 123 768,28 zł 
 

e. udzielone pracownikom pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
   w wysokości: 7 000,00 zł     

 

f. stan środków ulokowanych na rachunku bankowym w BRE Banku: 1 362 134,43 zł  

   

g. nie nabyto żadnych obligacji ani nie objęto żadnych udziałów w spółkach prawa  
         handlowego  

 

h. zakupiono pozostałe środki trwałe:(wart. niematerialne. i prawne): 594 103,45 zł 
           

j. wartość aktywów (trwałe i obrotowe): 29 616 792,63 zł 
 

k.  wartość zobowiązań:  
   długoterminowych: 9 410 521,38 zł  krótkoterminowych: 2 439 379,19 zł 
 

16. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku  
finansowym tej działalności: 

      Fundacja nie prowadziła w/w działalności zleconej przez podmioty państwowe  
      i Samorządowe. 
   

17. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  
       a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

      Zobowiązania z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych: 195 767,84 zł 
 

      Składano następujące deklaracje podatkowe: PIT-4, PFRON, Podatek od Nieruchomości,  
      VAT-7 

   

18. W 2011 r. zostało przeprowadzone badanie bilansu za okres 01.09.2010-31.08.2011, w 

wyniku którego nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 

 

 

 

Warszawa : 14.11.2011 r. 


