
Sprawozdanie z dziatalnosci 

Fundacji Artykut 25 

za rok 2013 

1. Nazwa fundacji: Fundacja Artykul 25 

2. Siedziba: miasto Szczecin 

3. Adres: ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5, 70-550 Szczecin 

4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym: 21.09.2010 

5. Numer KRS: 0000365590 

6. Numer REGON: 320986789 

7. Zarzad Fundacji: 
Prezes zarzadu Aleksandra Antonowicz.ul. Krolewicza Kazimierza 2h/5,70-550 
Szczecin 
Czlonek zarzadu Michat Kupiec, ul. Chobolahska 27/7, 71-023 Szczecin 
Cztonek zarzadu Dominik Paszkiewicz, ul. Reymonta 9/10 m.1, 71-276 Szczecin 
W dn. 21. grudnia 2013r., w zwiazku z uptywem kadencji zarzadu, Rada Fundacji 
wybrata nowy zarzad Fundacji w sktadzie: 
Prezes zarzadu Aleksandra Antonowicz.ul. Krolewicza Kazimierza 2h/5,70-550 
Szczecin 
Cztonek zarzadu Michat Kupiec, ul. Chobolahska 27/7, 71-023 Szczecin 
Czlonek zarzadu Dorota Obalek, ul. Boguchwaty 23/7, 71-531 Szczecin 

8. Cele statutowe fundacji: 
Celem Fundacji jest dziatanie na rzecz sprawiedliwej wspotzaleznosci i 
zrownowazonego rozwoju krajow Globalnej Polnocy i Potudnia. 
Zasada zrownowazonego rozwoju czyli rozwoju z poszanowaniem praw 
przysztych pokoleh do zycia w dobrobycie, jest recepta^ na trwatosc pozytywnych 
efektow walki z ubostwem, szczegolnie w czasach, w ktorych efekty zmian 
klimatycznych dotykaja^w pierwszej kolejnosci najbiedniejszych spoteczehstw. 

Fundacja skupia sie. na budowaniu od podstaw swiata rownych mozliwosci i 
odpowiedzialnych dzialah gwarantuja^cych stabilizacjQ przysztym pokoleniom. 

9. Zasady, formy i zakres dziatalnosci statutowej: 
Fundacja realizuje swoje cele w szczegolnosci poprzez: 

• prowadzenie kampanii, dziatah edukacyjnych i rzeczniczych; 
• organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, rozwojowej i humanitarnej; 
• dziatalnosc naukowst, badawcza^, wydawnicza^ i szkoleniowaj 
• wspotprace. z wolontariuszami, wtadzami samorzadowymi, rzadowymi, firmami 

innymi organizacjami pozarzadowymi. 

o Fundacja wyst^powata jako partner w projekcie Osrodka Dziatah 
Ekologicznych „Zr6dia" pt. „Ekozorientowani - razem dla edukacji". Projekt 
rozpocz^ sie. 1.10.2011 r. i trwat do 30.06.2013 r. W ramach projektu 
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przedstawicielka fundacji przeprowadzita wyktad "Zrownowazony rozwoj w 
zglobalizowanym swiecie: Globalna Potnoc - Globalne Potudnie" w ramach 
„Szkoty Trenerow Ekologicznych" w dn. 2.03.2013r. w todzi; 

o Fundacja byta partnerem projektu „Postaw na rozwoj! Zrownowazony!", w 
ramach ktorego przedstawicielka fundacji prowadzita cze.sc szkolenia Szkota 
Trenerow Edukacji Globalnej w dn. 18-22.09.2013r. wtodzi. 

10. Informacja o prowadzonej dziatalnosci gospodarczej: nie prowadzono 
11. Uchwaty zarzadu fundacji: 

Uchwata nr 6 o przyje_ciu sprawozdania z dziatalnosci Fundacji Artykut 25 za rok 
2012 oraz raportu finansowego Fundacji Artykut 25 za rok 2012 sktadajacego sie. z: 
rachunku wynikow, bilansu i informacji dodatkowej (uchwata z dn. 30.czerwca 
2013r.). 
Protokot z Zebrania Rady Fundacji Artykut 25 w dn. 21. grudnia 2013r. zawierajacy 
uchwaty nr 1 (absolutorium dla uste_pujacego zarzadu),2 (wybor prezesa zarzadu),3 
(wybor cztonkow zarzadu). 

12. Informacja o wysokosci uzyskanych przychodow: 1,07 zt 
13. Informacja o poniesionych kosztach: 1213,51 zt 
14. Liczba osob zatrudnionych w fundacji: 0 
15. Laczna kwota wynagrodzeh wyptaconych przez fundacjej 0 
16. Wysokosc rocznego wynagrodzenia wyptaconego cztonkom zarzadu i innych 

organow fundacji: 0 
17. Wydatki na wynagrodzenia z umow zleceh: 0 
18. Udzielone przez fundacje. pozyczki pienie.zne: brak 
19. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 6277,56 zt, 

Volkswagen Bank Polska S.A. 
20. Wartosc nabytych obligacji oraz wielkosc obje_tych udziatow lub nabytych akcji w 

spotkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spotek: brak 
21. Nabyte nieruchomosci, ich przeznaczenie oraz wysokosc kwot wydatkowanych na to 

nabycie: brak 
22. Nabyte pozostate srodki trwate: brak 
23. Wartosci aktywow i zobowiazah fundacji ujQtych we wtasciwych sprawozdaniach 

finansowych sporza^dzanych dla celow statystycznych: aktywa trwate - brak, aktywa 
obrotowe (srodki pieni^zne) w kwocie 6277,56 zt; zobowiazania fundacji - brak 

24. Dane o dziatalnosci zleconej fundacji przez podmioty pahstwowe i samorzadowe 
(ustugi, pahstwowe zadania zlecone i zamowienia publiczne) oraz o wyniku 
finansowym tej dziatalnosci: brak 

25. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytutu ciazacych zobowiazah podatkowych, a 
takze informacja w sprawie sktadanych deklaracji podatkowych: Fundacja nie 
posiada zalegtosci z tytutu zobowiazah podatkowych. Fundacja ztozyta zeznanie o 
wysokosci osiajgnietego dochodu (formularz CIT-8) w Pierwszym Urze.dzie 
Skarbowym w Szczecinie. W roku 2013 na Fundacji nie ciazyt obowiazek podatkowy. 

26. W okresie sprawozdawczym w fundacji nie byta przeprowadzana kontrola. 
Zataczniki: 
1. Uchwata nr 6 Rady Fundacji z dn. 30.06.2013r. 
2. Protokot z Zebrania Rady Fundacji wraz z uchwatami z dn. 21. grudnia 2013r. 

Sprawozdanie sporzadzifa: 
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Uchwata nr 6 

Rada Fundacji przyjmuje sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji Artykul 25 za rok 
2012 oraz raport finansowy Fundacji Artykul 25 za rok 2012 skladajacy si? z: 
rachunku wynikow, bilansu i informacji dodatkowej. 

Podpisano: 



Szczecin, dn. 21 grudnia 2013 r. 

Protokot z Zebrania Rady Fundacji Artykut 25 w dn. 21 grudnia 2013 r. 

Zebranie otworzyta o godz. 1 8 0 0 przewodniczqca Rady Matgorzata Swiderek. W zebraniu uczestniczyli 

cztonkowie Rady Fundacji: 

Osrodek Dziatah Ekologicznych „Zr6dta" - reprezentowany przez prezesky stowarzyszenia 

Matgorzaty Swiderek, 

Marcin Wojtalik, 

Andrzej tysko, 

Michat Kupiec (zawieszony w zwiqzku z byciem cztonkiem zarza_du, par.15, pkt 3), 

Robert Cyglicki (zawieszony w zwia_zku z konfliktem interesow, par.15, pkt 2, 3), 

Aleksandra Antonowicz (zawieszona w zwiqzku z byciem cztonkiem zarzqdu, par.15, pkt 3). 

NastQpnie Aleksandra Antonowicz zaprezentowata zrealizowane i planowane dziatania fundacji, po 

czym przysta_piono do gtosowah zgodnie z zaproponowanym porzgdkiem obrad. 

Na podstawie z § 17 pkt. 3 statutu Rada Fundacji Artykut 25 postanawia udzielic absolutorium 

ustQpuja,cemu zarzgdowi. 

W gtosowaniu wziyty udziat-3 osoby, za udzieleniem absolutorium gtosowaty 3 osoby. W zwiqzku z 

tym absolutorium zostato udzielone. 

UCHWAtA NR 1 

Rada Fundacji Artykut 25 postanawia Udzielic absolutorium ustypuj^cemu zarz^dowi Fundacji. 

Nastypnie zgodnie z § 17 pkt. 2 oraz § 19 pkt. 1 statutu Rada Fundacji przystqpita do wyboru zarzqdu 

Fundacji. 

NastQpnie odbyty s\q wybory prezesa Fundacji. Prowadzgca zebranie poprosita o zgtaszanie 

kandydatow. Zgtoszono kandydatury Aleksandry Antonowicz. W gtosowaniu wziyty udziat 3 osoby. Za 

kandydatkg gtosowaty 3 osoby. W zwigzku z tym prezesem wybrana zostata Aleksandra Antonowicz. 

UCHWAtA NR 2 

Rada Fundacji Artykut 25 postanawia powotac, za jej zgoda., Aleksandry Antonowicz na Prezesky 

Zarzgdu Fundacji. 



Nastypnie przystqpiono do wyboru pozostatych cztonkow zarzqdu Fundacji. Prowadzgca zebranie 

poprosita o zgtaszanie kandydatow. Zgtoszono nastypujgce kandydatury (w kolejnosci zgtaszania): 

Michat Kupiec, Dorota Obalek. W gtosowaniu wziyty udziat 3 osoby. Kandydatury Michata Kupca 

poparty 3 osoby. Kandydatury Doroty Obalek poparty 3 osoby. W zwigzku z tym w sktad zarza_du 

weszli Michat Kupiec i Dorota Obalek. 

UCHWAtA NR 3 

Rada Fundacji Artykut 25 postanawia rowniez powotac, za ich zgodg, Michata Kupca oraz Doroty 

Obalek na cztonkow Zarzqdu Fundacji. 

Na tym zebranie zakohczono. 

Podpis osoby sporzadzajqcej protokot: 

Podpisy cztonkow Rady Fundacji: 


