
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od 28.03.2014 r. do 31.12.2014 r. 

 
Nazwa: FUNDACJA NOWY AZYMUT 

 

 
1) Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

 

2) Dane o fundacji: 

 

Nazwa: Fundacja Nowy Azymut 

Siedziba, adres: 03-377 Warszawa, ul. Bolesławicka 41/43 m 73 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.03.2014 r. 

Nr KRS: 524-576-75-93  Nr Regon: 147192421 

 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania: 

1. Gorzeńska Katarzyna, ul. Kondratowicza 4c/81, 03-242 Warszawa 

2. Kłos Krzysztof, ul. Kondratowicza 4c/81, 03-242 Warszawa 

3. Sosiński Grzegorz, ul. Bolesławicka 41/43 lok.73, 03-377 Warszawa 

 
 

4) Cele statutowe fundacji: 
1. prowadzenie działalności wychowawczej i aktywizacji sportowej i zawodowej dzieci  

i młodzieży w oparciu o wzorce etykiety żeglarskiej i etyki sportowej i rekreacyjnej, oraz 
zaangażowanie społeczne, szczególnie dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-
wychowawczych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 
wychowawców i opiekunów, 

2. integracja ze społeczeństwem dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-
wychowawczych, 

3. pomoc wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w usamodzielnianiu się, 
4. propagowanie i promocja żeglarstwa, wspinaczki skałkowej oraz innych sportów  

i rekreacji, 
5. prowadzenie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży działalności na rzecz 

wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów, umiejętności pokonywania 
własnych słabości, rozwijania aktywności, właściwych postaw oraz wrażliwości 
społecznej, 

6. działalność na rzecz wypracowania programów edukacyjnych do stosowania  
w warunkach ekstremalnych, spotykanych w sportach krzewionych przez Fundację, 

7. upowszechnianie wiedzy i niesienia pomocy osobom i instytucjom zainteresowanych 
wdrażaniem systemu edukacji żeglarskiej, sportowej i rekreacyjnej, 

8. prowadzenie działalności edukacyjnej w warunkach rejsów żeglarskich i ośrodków 
żeglarskich oraz innych obozów sportowych i rekreacyjnych, 

9. działalność na rzecz budowy i eksploatacji jachtów oraz innych sprzętów sportowych  
i rekreacyjnych, dla celów oświatowo-wychowawczych, 

10. organizacja obozów turystycznych, 
11. prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej. 



 

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie działań edukacyjnych, 

turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży w ramach idei wychowania żeglarskiego, a w szczególności obozów i 

rejsów żeglarskich, szkoleń żeglarskich, regat, rejsów morskich i wakacji pod 

żaglami dla dzieci i młodzieży; 

2. organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci 

i młodzieży na kolonie, obozy, zimowiska oraz na inne formy wypoczynku; 

3. organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie wycieczek, imprez sportowych, 

turystycznych  

i kulturalnych; 

4. pomoc w organizacji budowy lub kupna jachtów i ich nie dochodową eksploatację  

dla szkolnictwa niezwiązanego z gospodarką morską; 

5. prowadzenie niedochodowej działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej  

i reklamowej; 

6. organizowanie niedochodowych spotkań i imprez publicznych, koncertów, 

konkursów, konferencji, kursów i seminariów; 

7. współpraca z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi  

i społecznymi, których działania zbieżne są z celami. 

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

Fundacja otrzymała przychody wyłącznie z darowizn. Darowizny otrzymywane były od 

osób fizycznych i prawnych. 

W ramach działalności Fundacji zrealizowano: 

a) spacer wzdłuż Wisły, śladami ptaków, z okazji dnia dziecka 

b) szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i kadry obozu „Wilki 

Mazurskie 2014” 

c) obóz żeglarski „Wilki Mazurskie 2014” w terminie 28.06 – 05.07.2014 r. dla 22. dzieci. 

d) obóz żeglarski „Bałtyk 2014” w terminie 06 – 10.07.2014 r. dla 3. dzieci 

 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 13 200,00 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 

- z darowizn: 13 200,00 

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,00 

- 

-  

- 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:                                         nie dotyczy 

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 



- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:             % 

 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 11 801,51 

W tym:  

- na realizację celów statutowych: 11 801,51 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 0,00 

- na działalność gospodarczą: 0,00 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00 

- 

- 

 

10) Informacje o osobach zatrudnionych:  

Liczba osób zatrudnionych ogółem:    0 

W tym na stanowiskach:   nie dotyczy 

-  

-  

-  

-  

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy 

 

 

 

 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 0,00 

W tym:  

- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

: 0,00 

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0,00 

 Członkom Zarządu ogółem:  0,00 

W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 

- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 

- nagrody: 0,00 



- premie: 0,00 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:  0,00 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 2 500,00 

 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: 

Pożyczkobiorca: nie dotyczy  

   

 kwota: 0,00 

Warunki przyznania pożyczki: 

    

  

 Pożyczkobiorca: nie dotyczy  

   

 kwota: 0,00 

Warunki przyznania pożyczki: 

 

 

13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: 2 258,15 

Bank: Bank Zachodni WBK 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie dotyczy 

- Obligacji: 0,00 

- Udziałów: 0,00 

 

 Nazwa spółki:  

- Akcji: 0,00 

 Nazwa spółki: 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy 

 Kwota wydatkowana: 0,00 

 Przeznaczenie nieruchomości:  

  

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

 Kwota wydatkowana: 0,00 

 Wyszczególnienie:  

  

 

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa:  2 258,15 

 Zobowiązania: 859,66  

 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych: 

 

nie dotyczy 

 

 

 



15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 

składanych deklaracji podatkowych: 

  0,00 

 

 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

Nie przeprowadzono kontroli zewnętrznej 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 

 

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej: 

 

 

 

 
…………………………………    …………………………………… 

 

 

 

 

Warszawa, 28.12.2015 r. 
Miejsce, data 


