
l a Sprawozdanie z działalności Fundacji Prometeusz - szkolenia i ratownictwo medyczne 20L4

l) dane rejestracyjne fundacji:

a) narw a fundacj i, Fund acj a Prometeusz-Szkolenia i Ratownictwo

b) siedziba fundacji, ul. Racławicka 19 lok23,02-601, Warszawa

c) adres fundacji, ul. Racławicka 19 lok 23, 02-60I Warszawa

d) aktualny adres do korespondencji: ul. Racławicka 19 lok Ż3'02-60I Warszawa

e) adres poczty elekIronicznej, jeŻeli fundacja taki posiada: fundacja@f,ndacjaprometeusz.pl

f) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 19.11.2007

g) numer KRS, 0000292890

h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, REGON 1,41515692

D dane członków zarządufundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i
adres zamieszkania członków zarządu fundacji)

Jacek Sryzdek _ Prezes, Janusz Skowroński _ wiceprezes, Robert Sowiński-wiceprezes

j) określenie celów statutowych fundacji;

Celami Fundacji są

1. Upowszechnienie wiedz na temat promocji zdrowia

2. Wspieranie innowacyj n y ch działaf' w zakresie zdr owia publiczne go

3. Propagowanie i upowszęchnianie wiedzy w zakręsie ratownictwa medycznego

Propagowanie i nauczanie pierwszej pomocy w społeczeństwie

4. Promowanię zawodów medycznych i innych związanychz ratownictwem medycznym

5. Podnoszenie kwalifikacji służb ratowniczychpoptzez wprowadzanie najnowszych

światowych standardów.

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjarrtipozarządowymi oraz

osobami ftzycznymi, w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji

2. organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, wystaw, konceńów, zawodów sportowych

oraz innych imprez służących celom statutowym.

3. Ufundowanie stypendiów dla vłyńŻniających się absolwentów szkoleń

4. organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i seminariów

naukowych
5. Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-

edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z cęIami Fundacji oraz mozliwości

prowadzen ia działalności go spodarczej .

6. Wymianę doświadczenzimymi podmiotami w kraju i za granicąw zakresie zdrowia

publicznego i ratownictwa medy cznego

7. Promowanie sponsorów i darczytlców Fundacji w mediach krajowychi zagranicznych

8. Wspieranie działalności innych osób prawnychifrzycznych, atakŻę orgarizacji,

których działalność jest zbieŻna z celarri Fundacji
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9. Prowadzenie badan i przygotowywanie ekspertyz

10. Przygotowanie i zarządzanie projektami w ramach Fundacji Europejskich w kraju i za
granicą w zakresie promocji zdrowia.

1 1. Współpracę z instytucjami zagranicznymi w Wm z fundacjami w zakresie
gromadzenia środków i dochodów ze zbiórekLmptez publicznych, które fundacja
ptzeznacza na r ealizację celów statutowych

opis głównychzdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;

Jesteśmy małą Fundacją jedna k dziaŁamy bardzopręznie i mamy duze osiągnięcia w
zakresie prowadzenia szkoleń certyfikowanych ptzezEuropejskąRadę Resuscytacji oraz

własnych kursów. W roku 2014 przeprowadziliśmy w ramach III Konkursu Praskiego z
Pie1wszej Pomocy dla szkół Podstawowych dwa bezpŁatne kursy BLS-AED (Podstawowe

Zabiegi Resuscytacyjne-Automatyczna DefibrylacjaZevłnęttzna) orazkurs urazowy.

Zwięiczęniem kursów były organizowane pTzez Fundację Zawody zPierwszej Pomocy
dla20 drużyn zPravlobtzeznej Warszary' Fundacja uczestntczyłatakŻe w projekcie

Zimaw Mieście izotganizowaładla 30 uczniów kurs pierwszej pomocy orazpokazy z
pomocy przedmedy cznej.

oprócz kursów Fundacja przeprowadziłacykl imprez w Parku Praskim w Warszawie

,,Żyj mądrze i zdrowo'' promujących zasadę ',łńcucha przeŻycia" oraz aktpvnego trybu
zycia wŚród dzieci i młodzieŻy. Pracownicy Fundacji prowadzili zajęcia z siatkówki,
ringo, badmingtona oraz żonglowania, akrobatyki sportowej, jazdy na rowerach i
hulaj no gach elektrycznych.

Kontynuowaliśmy współpracę z miastem Milanówek i gminąNadatzyt. W czasie

świąt tych miast prowadziliśmy pokazy ratownicze dla mieszkańców. Fundacja
przeprowadziła d-wa koncerty w dniu 6.12'2014 w Hali Widowiskowej warszawskiego
Torwaru poświęcone m.in. tematyce ,,5 złotych minut'' i ratowaniu Życia ludzkiego przez

świadka zdatzęnia.
Dodatkowo, zorganizowałanateręnie dzielnicy Ursynów miasta stołecznego, cykl

spotkań oraznagrantelewizyjnych w sprawie poprawienia bezpieczeństwa piwszych
wzdŁuż głównej ulicy A1. Komisji Edukacji Narodowej.

w 2014 Fundacja prężnie zabezpieczałamedycznie biegi masowe w Warszawie
podnosząc tym samyrn bezpieczenstwo uczęstników - Samsung Irena Women's Run'
Biegnij Warszawo, BMW Półmaraton Praski, Bieg Wegański, XXVI Bieg
Niepodległości.

odpisy uchwał zaruądu fundacji;4)
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5) informacje o wysokości uzyskanychptzychodów, z wyodrębnieniem ichżtódęł (np. spadek,zapis,
datowizna, środki ze żtodeł publicznych, w tym zbudzętupaństwa i budzetu gminy);

Uzyskane przychody w 2014 roku wyniosły: 4I2 460,10

w tym:

-przychody ze szkoleń 30 840,00

- przychody zzavłodów medycznych 644,00

- obstawy medyczne 61 400,00

- nadwyżka przychodów nad kosztami z20I0 97 577,85

- przychody finansowe 6,IŻ

- darowizny 186 898,25

- dotacje 34 300,00
6) informacje o odpłatnych świadczeniach ręalizowanychprzezfundację w ramach celów
statutowych z uwzg|ędnięniem kosztów tych świadczeń

Rodzaj Przychody KosĄ

Szkolenia 30 840,00 31661,90

Zautody medyczne 644,00 19 690,36

Obstawy medyczne 61 400,00 36 199,69

Fundacja w roku 2014 uzyskiwałaprzychody z działalności statutowej odpłatnej ptowadząc
płatne kursy orazzabezpieczając medycznie biegi masowe w Warszawie.

7) działalność, gospodarcza: nie dotycry

a) informa cja, czy fundacj a pr ow adzi działalno ść go spodarczą

b) wynik fi nansowy z pr ow adzonej działalno ści go spod arczej,

c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej

rln nrzrznhnrltl nsiaonieteon z nnznstałrrch źrAAeł'

a) realizację celów statutowych,

b) administrację,

c) działalnośÓ gospodarczą

d) pozostałe koszty

9) dane o zatrudnieniu w fundacji: nie dotyczy

a) łącznaliczba osób zatrudnionych w fundacji,

b) Ii"rbuosób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zĄmowane stanowiska,

c) Iiczba o sób zatrudnionych v,r5Ąącznie w działaltości go spodarczej ;
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10) dane o wynagrodzeniachwypłacanycllw fundacji: nie dotycry

a) wynagrodzenia,

b) nagrody,

c) premie,

d) inne świadczenia,

e) wynagrodzenia o sób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej ;

11) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: nie dotyczy
a) wypłaconegołącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, zpodziałem na wynagrodzenia,

nagrody, premie i inne świadczenia,

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospo darcząz podziaŁem na wynagro dzenia, nagloc
premie i inne świadczenia;

12) dur"o wydatkach na wynagrcdzeniaz umów zlecenia;nie doĘcry

umowy o dzieło 4l.792,00

13) dane o udzielonychprzez fundację poŻyczkachpieniężnych, zpodziałem według ich wysokości: nie

a) zę wskazartiem poŻy czkobiorców,

b) ze wskazaniem warunków przy znania p oŻy czek,

c) podanie podstawy statutowej udzielonych poŻy czek;

14) dane o kwotach ulokowanych na rachuŃach bankowych zewskazaniem banku; brak lokat, tylko
rachunek bieżący w PKo BP sA I oAilarszawa

15) dun" o nabytych obligacjach; nie dotycry

16) dane o wielkoŚci objętych udziałow lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego zęwskazaniem
tych spółek; nie dotycry

I7) dane o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy

a) wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości,

b) ptzeznaczenie nabytych nieruchomości ;

18) durr. o nabytych pozostałych środkach trwałych _ skuter ratovłniczy z oznakowartiem i oświetlenięm

19) dane o wartości akty'wów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowychsporządzanych
dla celów statystycznych;

AkĘwa obrotowe 65 043,91

20) dane o wartości zobowiązan fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzarrych dla celów statystycznych; brak

21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe otaz wynik finansowy
tej działalności; nie doĘczy

22) infor*acjao rozliczeniufundacji zt7filłuciĘącychzobowiązanpodatkowych; brak
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23) info'macja o składanych deklaracjach podatkowych.

- CIT-8
. PIT-4R
. PIT-I1

W okresie sprawozdawczymw Fundacji nie została przeprowadzona kontola.

Fundasja Pfomst€usz
Słkolenia i Ratovynictwo
0. i,łnułp^Tffiwń'i.fJH


