
Sprawozdanie z działalności Fundacji Prometeusz-szkolenia i ratownictwo medyczne 2013

1) dane rejestracyjne fundacji:

a) nazwa fundacji, Fundacja Prometeusz-Szkolenia i Ratownictwo

b) siedziba fundacji, ul. Racławicka 19lok 23,02-6otWarszawa
c) adres fundacji, ul. Racławicka 19 lok 23,o2-60t Warszawa
d) aktualny adres do korespondencji : ul. Racławicka 19lok 23,oz-iotWarszawa
e) adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjaprometeusz.pt

f) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, L9.tt.zoo7

C) numer KRS, 0000292890

h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGoN, NIP 521-349-so-63, REGON
14L5L5692

i) dane członków zarządu Fundacji:

Jacek Szyzdek - prezes

Robert Sowiński - wiceprezes

Janusz Skowroński - wiceprezes

j) określenie celów statutowych fundacji;

Celami Fundacji są:

1. Upowszechnienie wiedz na temat promocji zdrowia.
2' Wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego.
3. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego.
Propagowanie i nauczanie pierwszej pomocy w społeczeństwie.
4. Promowanie zawodów medycznych i innych związanych z ratownictwem medycznym.
5. Podnoszenie kwalifikacji służb ratowniczych poprzez wprowadzanie najnowszych
światowych sta nda rdów.

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z instytucjami pa ństwowymi, orga nizacja mi poza rządowymi oraz
osobamifizycznymi, w kraju i za granicą, w zakresie realizacji celów Fundacji
2. organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, Wystaw, koncertów, zawodów sportowych
oraz innych imprez służących celom statutowym.
3. Ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się absolwentów szkoleń.
4. organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych.
5' Prowadzenie działalnościwydawniczej informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-
edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z ce|ami Fundacji oraz możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej .

6. Wymianę doświadczeń z innymi podmiotamiw kraju i za granicą w zakresie Zdrowia
publicznego i ratownictwa medycznego.
7. Promowanie sponsorów i darczyńców Fundacjiw mediach krajowych i zagranicznych.
8. Wspierani'e działalności innych osób prawnych ifizycznych, a także organizacji,
których działalność jest zbiezna z celami Fundacji.
9. Prowadzenie badan i przygotowywanie ekspertyz.
10. Przygotowanie i zarządzanie projektami w ramach Fundacji Europejskich w kraju i za
granicą w zakresie promocji zdrowia.
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11. Współpracę z instytucjami zagranicznymi W tym z fundacjami w zakresie gromadzenia
środków i dochodów ze zbiórek imprez publicznych, które fundac ja przeznacza na realizację
celów statutowych.

3) opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;

Jesteśmy małą i młodą Fundacją, jednak działamy bardzo prężnie i mamy duże
osiągnięcia w zakresie prowadzenia szkoleń certyfikowanych przez Europejską Radę
Resuscytacji oraz własnych kursów. W roku 20L3 przeprowadziliśmy 3 bezpłatne kursy BLS_
AE D ( Podstawowe Za biegi Res uscyta cyj ne-Autom atyczna Defi b rylacja
Zewnętrzna). oprócz kursów Fundacja w ramach działań statutowych brała udział w
seminarium w Mazowieckim Centrum Zdrowia Psychicznego w Tworkach przeprowadzając
wykłady ićwiczenia ,,Stany nagłe w internie" oraz algorytm resuscytacji. Przeprowadzono
liczne pokazy z pierwszej pomocy z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjum m'in.
w Parku Praskim ze współpracą z dzielnicą Pragą-Północ. Kontynuowaliśmy współpracę z
miastem Mi|anówek igminą Nadarzyn przeprowadzając na dniach miast pokazy pierwszej
pomocy.

Kadra Fundacji wzięła takze udział nieodpłatnie w przygotowaniu Regionalnych
Mistrzostw Meditrans Siedlce.

Mają na względzie zdrowie i życie mieszkańców Warszawy Fundacja nieodpłatnie
zabezpieezała XXV Bieg Niepodległości w Warszawie w dniu 1'1'.1'1''2oL3' Zabezpieczaliśmy
polowy punkt medyczny, zapeWniała motocykl ratunkowy oraz ratowników medycznych na
pojazdach mobilnych.

Największym przedsięwzięciem był ll i lll Konkurs Praski dla Szkół Podstawowych
Prawobrzeżnej Warszawy z Pierwszej Pomocy. Fundacja utworzyła stronę internetową dla
uczestników, zorganizowała bezpłatne seminarium dla kadry nauczycielskiej, a także
stworzyła i opracowała materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli. Udział uczestników i

nauczycieli zaprocentował zgromadzeniem około 400 chętnych' Ze środków własnych
przewidziano kursy BLS-AED certyfikowane przez Polską Radę Resuscytacji i kurs urazowy dla
opiekunów drużyn.

Fundacja przeprowadziła dwa koncerty w dniu 4.I2'20t3 w Sali Kongresowej PK|N
poświęcone m'in. tematyce,,S złotych minut'' i ratowaniu życia ludzkiego przez świadka
zdarzenia. Startowaliśmy jako team Fundacjiw biegach ulicznych promując ideę zdrowego
trybu życia- Półmaraton Warszawski, Maraton Warszawski, Bieg LL-ego listopada.

Z końcem roku przeprowadziliśmy dwa duże kursy w Gimnazjum w Woli Rębkowskiej
(1'6-17.1'2'2o13) dla 50 gimnazjalistów BLs-AED oraz kurs BLs-AED i kurs urazowy dla 16
nauczycieli. Fundacja zakupiła ze środków własnych fantom dla szkoły.

W dniu 2L.12'2013 w Warszawskim ośrodku Sportu i Rekreacji przeprowadziliśmy
kurs BLS AED i kurs Urazowy dla pracowników.

4) odpisy uchwał zarządu fundacji;

5) informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki zeźrode| publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy);

Uzyskane przychody w 2013 roku wyniosły: 335 405,50

w tym:

-przychody ze szkoleń 33 323,75
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- przychody z zawodów medycznych 26 600,00

- obstawy medyczne 58 697,75

- nadwyżka przychodów nad kosztami z2012 54 929,42

- przychody finansowe 4,57

- inne przychody statutowe 1410,00

w tym:

6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

7) działalność gospodarcza: nie dotyczy
a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą,

b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej,

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źrodeł;

8) informacje o poniesionych kosztach na:

Koszty w 2oI2 roku wyniosły 247 526,54

w tym:

a) koszty realizacji zadan statutowych nieodpłatnych:

w tym:

r53 008,44

- szkolenia

- biegi

- koncert

-konkursy

-edukacja

- pozostała działalność

- koszty finansowe

- koszty ogólno administracyjne

działalności statutowej według rodzaju:

- zużycie materiałów i energii

- usługi obce

10 815,65

3 290,00

I33 403,25

1,270,00

1,524,54

200,00

1"8 511,08

5 263,27

12 649,64

Rodzaj Przychody Koszty
Szkolenia 33 323,75 5 097,08
Zawody ńedyczne 26 600,00 'J,6 429,97
Obstawy medvczne 58 697,75 52751,,05
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- podatki i opłaty

9) dane o zatrudnieniu w fundacji: nie dotyczy

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji,

b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska,

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;

10) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji: nie dotyczy

a) wynagrodzenia,

b) nagrody,

c) premie,

d) inne świadczenia,

e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;

L1) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: nie dotyczy

a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia;

12) dane o wydatkach na Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 94 578,70

1-3) dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości: nie

a) ze wskazaniem pożyczkobiorców,

b) ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek,

c) podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek;

L4) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku; nie dotyczy
(nie ma lokat)

15) dane o nabytych obligacjach; nie dotyczy

L6) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcjiw spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek; nie dotyczy

17) dane o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy

a) wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości,

b) przeznaczenienabytych nieruchomości;

18) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych; nie dotyczy

19) dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych; aktywa obrotowe L44 423,45
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20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych; nie dotyczy

2L) dane o działalności zleconejfundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik
finansowy tej działalności; nie dołyczl

22) informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych; nie dotyczy

23) informacja o składanych deklaracjach podatkowych.

- ctT-8

- PIT-4R

- PtT-11.

Ponadto w sprawozdaniu należy zamieścić informację, czy w okresie sprawozdawczym była
przeprowadzona W fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki. nie było

Z|ożone sprawozdanie winno zostać podpisane przezco najmniej dwóch członków zarządufundacji,
jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. !, Ft NDACJĄ FR0METEU5Z

6r'&Ę. SZKoLrNIA I RAióWŃińi,v:o

€-ffi' .o.' łT;'!ii.*.ir:Ii'*; 
-

\&,' .iEbUN; 141515692 NIP;5Ż13495063
Te./Fax 0-2Ż 854:a7-s4

Fundacja


