
Sprawozdanie z działalności Fundacji Prometeusz-szkolenia i ratownictwo medyczne 2012

1) dane rejestracyjne fundacji:

a) nazwa fundacji, Fundacja Prometeusz-Szkolenia i Ratownictwo

b) siedziba fundacji, ul. Racławicka 19lok 23,o2-6oL Warszawa

c) siedziba fundacji, ul. Racławicka 19lok 23,02-601- Warszawa

d) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 79,Ll.2007

e) numer KRS, 0000292890

f) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, NIP 521-349-50-63

REGON 141515692

c) określenie celów statutowych fundacji;

Celami Fundacji są:
L. 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 standardów.

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzezi
1. Współpracę z i nstytucja m i pa ństwowym i, orga nizacja m i poza rządowym i oraz
osobami fizycznymi, 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 wyrózniających 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 celami Fundacji oraz możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej .

6. Wymianę doświadczeń z innymi podmiotami w kraju i za granicą w zakresie Zdrowia
publicznego i ratownictwa medycznego.
7. Promowanie sponsorów i darczyńców Fundacji w mediach krajowych i zagranicznych.
8. Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, a także organizacji,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
9. Prowadzenie badan i przygotowywanie ekspertyz.
10. Przygotowanie i zarządzanie projektamiw ramach Fundacji Europejskich w kraju i za
granicą w zakresie promocji zdrowia.
11. Współpracę z instytucjami zagranicznymi W tym z fundacjami w zakresie gromadzenia
środków i dochodów ze zbiórek imprez publicznych, które fundacja 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
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Resuscytacji oraz własnych kursów. W roku 2oL2 przeprowadziliśmy 3 kursy BLS-AED
( Podstawowe Za biegi Resuscytacyj ne-Automatyczna Defi bryl acja
Zewnętrzna) oraz kontynuowaliśmy bezpłatne szkolenia.Tematem drugiej części kursu ( kursu
urazowego) było postępowanie w stanach nagłych i najczęstszych urazach. Z pozyskanych
środków przeprowadziliśmy bezpłatne szkolenia w Radości (24.o3'2oL2), Garwolinie
(24.1'1'.2012) i Nadarzynie (17'1'L.20t2). oprócz kursów Fundacja w ramach działań
statutowych brała udział w seminarium w Lublinie przeprowadzając wykłady i ćwiczenia
,,Reanimacja w zespole 2-osobowym". W czasie dni otwartych szkół w śródmieściu, Wesołej
wolontariusze-ratownicy medyczni Fundacji oraz uczniowie pokazali nowo nabyte
umiejętności. Kontynuowaliśmy współpracę z miastem Milanówek i gminą Nadarzyn.
W czasie świąt tych miast prowadziliśmy pokazy ratownicze dla mieszkańców. Fundacja
przeprowadziła dwa koncerty w dniu 6'I2'2oI2 w Sali Kongresowej PKiN poświęcone m'in.
tematyce,,5 złotych minut'' i ratowaniu zycia ludzkieEo przez świadka zdarzenia.
Startowaliśmy jako team Fundacji w biegach ulicznych promując ideę zdrowego trybu życia-
Półmaraton Warszawski, Maraton Warszawski, Bieg 11-ego listopada. Największym
przedsięwzięciem byt ll 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 i kurs
urazowy dla startujących drużyn.

odpisy uchwał zarządu fundacji;

informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np' spadek,
zapis, darowizna, środki ze źrodel publicznych, W tym z budżetu państwa i budżetu gminy);

Uzyskane przychody w Żo1'2 roku wyniosły: 268.524,50

4)

s)

w tym:

-przychody ze szkoleń

- przychody z zawodów medycznych

- obstawy medyczne

- przychody finansowe

- inne przychody statutowe

- nadwyżka przychodów nad kosztami z 2o1'L 40'378,09

6.1_00,00

23.Ż0o,oo

79.479,50

2,66

1.47.246,00

w tym:

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

Rodzaj Przychody Koszty
Szkolenia 6.100,00 3.922,00
Zawody medyczne 23.200,00 15.456,90
Obstawy medyczne 79.479,50 79.982,96
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Fundacja w roku 2012 uzyskiwała przychody z działalności statutowej odpłatnej. W ramach
działalności były prowadzone szkolenia w zakresie:
kursów urazowych oraz reanimacji w zespole dwuosobowym. W roku 2ot2 przeprowadzaliśmy 3
kursy BLS-AED (Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne- Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna) oraz 3

kursy,,Postępowania w stanach nagłych i urazach'. Fundacja brała udział w zabezpieczeniach strefy
kibica rozgrywek Euro 2072. Była także pomysłodawcą i realizatorem konkurencji medycznych ,,ll
Zawodów W ratownictwie medycznym o Puchar Prezesa Flack Medycyna". Ponadto został
zorganizowany konceń,,5 złotych minut'' w dniu 5.t2.2ol2'

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

osiągn iętego z pozostałych źr odeł;

8) informacje o poniesionych kosztach na:

Koszty w ŻotT roku wyniosły 234'493,71

w tym:

-kosztyrealizacjizadaństatutowych nieodpłatnych; I29.773,25

w tym:

- szkolenia I7.0O2,37

- biegi L294,31

- koncert 108.477,57

- pozostała działalność 2.999,00

- koszty finansowe

- koszty ogólno administracyjne 17.632,1'6

działa lności statutowej według rodzaju:

- zużycie materiałów i energii 989,15

- usługiobce 'J'1'.294,I8

- podatki i opłaty 60,00

d) realizację celów statutowych,

e) administrację,

f) działalnośćgospodarczą,

g) pozostałe koszty;

9) dane o zatrudnieniu w fundacji: nie dotyczy

a) lączna liczba osób zatrudnionych w fundacji,

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

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
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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;

1L) 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 94'424,50;

13) 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;

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

15) dane o nabytych obligacjach; nie dotyczy

16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze

wskazaniem tych spółek; nie dotyczy

17) dane o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy

a) wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości,

b) przeznaczenie nabytych nieruchomości;

L8) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych;

19) dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla ce|ów statystycznych;

20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych;

21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik
finansowy tej działa lności;

22) informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych; nie dotyczy
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23) informacja o składanych deklaracjach podatkowych.

- crT-8

- PIT-4R

- PtT-1L

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

Złożone sprawozdanie winno zostać podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji,
jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
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