
                                       Sprawozdanie Zarządu Fundacji Niewidomych Żeglarzy  

                                                             z działalności za rok 2020  

 

I .  Informacje ogólne 

Fundacja Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura” z siedzibą w Warszawie działa w oparciu o Ustawę o 

fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. oraz statut Fundacji z dnia 20 maja 2013 r. z późniejszymi 

zmianami. 

Fundacja uzyskała osobowość prawną mocą wpisu do Krajowego rejestru Sądowego – Rejestru 

stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej a także wpisu do rejestru przedsiębiorców w dniu 04 września 2013 roku 

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie-XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS000047570, Regon 146857368,NIP 524 2762526. 

Siedziba Fundacji mieści się pod adresem 02-806 Warszawa ul.Rybitwy 6A lok 7. 

Zarząd Fundacji : 

Ryszard Pożar      Prezes Zarządu 

Rada Fundacji : 

Grażyna Nartowska-Kijok        – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Piotr Goniewicz                         – Członek Rady Nadzorczej, 

Katarzyna Basiukiewicz            -  Członek Rady Nadzorczej. 

II. Działalność statutowa 

Działalność Fundacji skupia się na aktywności muzycznej . W 2020 roku Fundacja nie zorganizowała 

corocznego Festiwalu z uwagi na panującą epidemie Covid-19 i wprowadzone w związku z nią 

ograniczenia. 

III. Działalność gospodarcza 

Fundacja nie prowadziła w roku 2020 działalności gospodarczej. 

IV.  Przychody Fundacji za rok 2029 wyniosły łącznie  zł w tym : 

     - z otrzymanych darowizn                                 4 015,74 zł 

    - z dotacji od Fundacji PZU                               16 200,00 zł 

    - z odpisów 1% podatku                                      2 450,20 zł 

V.  Łączne koszty działalności statutowej wyniosły 22 972,82 zł w tym : 

    - koszty działalności statutowe                        21 726,22 zł 



    - koszty administracyjne                                         459,50 zł 

    - koszty finansowe                                                    153,40 zł 

    - pozostałe koszty operacyjne                                633,70 zł                        

VI.  Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosi 20 989,41 zł w tym : 

     - zobowiązania z tyt. podatków i składek ZUS         0,00 zł 

     - zobowiązania z tyt. zakupu usług                        307,50 zł 

    - pozostałe zobowiązania                                    20 681,91 zł 

VII. Stan należności na 31.12.2019 r. wynosi „0” zł. 

VIII. Zamierzenia na 2020 rok  

     - kontynuacja działalności statutowej Fundacji 

    - aktywne pozyskiwanie środków na działalność statutową , działalność kulturalna, działania na   

      rzecz osób niepełnosprawnych, starszych oraz bezdomnych. 

IX. Inne  

    - w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.                        

  

   

                                                                                                              Zarząd Fundacji 


