
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „NIKT NIE ZOSTAJE”

ZA OKRES OD 01.01. 2016 r. DO 31.12.2016 r.

Na  podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  z  dnia  
8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z fundacji (Dz.U. z 2001r.
Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291 sporządzono sprawozdanie
zawierające w szczególności:

1) nazwę fundacji,  jej  siedzibę  i  adres,  aktualny  adres  do korespondencji
oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu
w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  i  numer  KRS,  statystyczny  numer
identyfikacyjny  REGON,  dane  dotyczące  członków  zarządu  fundacji  
(imię  i  nazwisko,  pełniona  funkcja)  oraz  określenie  celów  statutowych
fundacji,

 Fundacja  „Nikt  Nie  Zostaje”  ma  swoją  siedzibę  w  Warszawie,  
ul. Świętokrzyskiej 32/1U-87, 00-116 WARSZAWA.

 adres poczty elektronicznej – sekretariat@niktniezostaje.net.pl.
 Fundacja  została  zarejestrowana  w  Krajowym  rejestrze  Sądowym  

w dn. 19 marca 2014 r. pod numerem KRS 0000499206.
 Fundacja  w  dniu  26  marca  2014  r.  otrzymała  numer  identyfikacyjny

REGON 147153712-00020.
 Na podstawie postanowienia Nr WA.XII  NS-REJ.KRS/081897/16/650 z

dnia  29.12.2016  r.  Fundacja  NIKT NIE  ZOSTAJE  została  wpisana  w
Krajowym  Rejestrze  Sądowym:  Rejestrze  Stowarzyszeń,  Innych
Organizacji  Społecznych i Zawodowych, Fundacji  Oraz Samodzielnych
Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  oraz  Rejestrze
Przedsiębiorców jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP).

 Fundacja  w  dniu  29  kwietnia  2014  r.  otrzymała  numer  identyfikacji
podatkowej NIP 5252584747.

 Dane członków Zarządu Fundacji:
 Jadwiga ZAKRZEWSKA - Prezes Zarządu,

 Adam NIEMCZAK – Wiceprezes Zarządu, 

 Ewa ŻAK – Dyrektor Generalny Fundacji.
 Cele statutowe fundacji:

a) niesienie pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali ranni 
i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju;

b) niesienie pomocy rodzinom żołnierzy, o których mowa w pkt. a;
c) niesienie  pomocy  rodzinom  żołnierzy  Wojska  Polskiego,  którzy

zginęli  w  związku  z  wykonywaniem  misji  wojskowych  poza
granicami kraju.

d) popularyzacja zagadnień wymienionych w punktach a,b,c.
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2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności 
o skutkach finansowych,
a) udział  w  refundacji  kosztów  leczenia  specjalistycznego  rannych  

i  poszkodowanych  w  misjach  żołnierzy  oraz  ich  rodzin,  o  ile  koszty  te
przekraczają limity określone  zakresem ubezpieczenia; 

b) organizowanie  inicjatyw  pozwalających  na  rehabilitacje  i  powrót  
do normalnego życia rannych i poszkodowanych żołnierzy powracających  
z misji wojskowych poza granicami kraju;

c) wspieranie  znajdujących  się  w  ciężkiej  sytuacji  materialnej  żołnierzy  
i  ich rodzin,  o których mowa w § 8 poprzez udzielanie jednorazowej  lub
okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich
jak protezy, leki, środki transportu itp.;

d) udział  w  refundacji  kosztów  niezbędnej  opieki  socjalnej  nad  samotnymi
inwalidami I grupy, których inwalidztwo powstało w czasie pełnienia służby 
w polskich misjach wojskowych poza granicami państwa;

e) pomoc  osobom  o  których  mowa  w  pkt  d  w  aktywizacji  i  rehabilitacji
zawodowej m.in. poprzez udział w refundacji kosztów zdobywania nowych
kwalifikacji zawodowych, studiów, kursów i szkoleń;

f) działalność na rzecz integracji żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali ranni
i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju;

g) organizowanie  grup wsparcia  dla  rodzin żołnierzy  poległych lub  rannych  
w misjach wojskowych poza granicami kraju;

h) organizowanie  i  finansowanie  kolonii  i  wycieczek  dla  dzieci  i  młodzieży  
z rodzin żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali  ranni  i  poszkodowani  
w misjach wojskowych poza granicami kraju;

i) organizowanie  i  finansowanie  szkoleń,  kursów  i  wykładów  związanych  
z  niesieniem pomocy  żołnierzom Wojska  Polskiego,  którzy  zostali  ranni  
i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju;

j) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

k) działalność  informacyjna  i  wydawnicza,  obejmującą  wydawanie  książek,
produkcja filmów, audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak
również  upowszechnianie w internecie i w środkach masowego przekazu,  
w  formie  audycji,  filmów,  artykułów,  reportaży,  wywiadów  itp.  wiedzy  
w zakresie objętym celami Fundacji.

3) informację  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Do najważniejszych działań Fundacji w 2016 r. zaliczyć należy:

a) Organizacja  II  Charytatywnego  Balu  Weterana  13.02.2016  r.  w  Domu
Pracy Twórczej PAN w Jabłonnie. 

b)    Zorganizowanie II Terapeutycznych Warsztatów PLASTYCZNO-
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         FOTOGRAFICZNYCH „Pejzaże radziejowickie” 05.06 – 14.06.2016 r. we
         współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP,  

Dowództwem Garnizonu Warszawa, Departamentem Komunikacji 
Społecznej MON, Departamentem Spraw Socjalnych MON, Wojskowym 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralną Biblioteką Wojskową, 
Akademią Fotografii.  
Cele i efekty: podniesienie poziomu kompetencji artystycznych i twórczych
oraz pozytywnego wartościowania uczestnictwa w kulturze w środowisku
weteranów i ich rodzin.
Stworzono warunki  dla doskonalenia relacji  interpersonalnych,  percepcji
własnej  sytuacji  życiowej  i  przeciwdziałania  zagrożeniu  alienacją  na
zasadach artterapii. W projekcie udział wzięło 25 uczestników (weterani
lub członkowie rodzin weteranów).
Stronę  internetową  warsztatów  odwiedziło  ponad  145  tys.  osób.
Zorganizowano dwie wystawy prac uczestników warsztatów w PKiN oraz
Centralnej Bibliotece Wojskowej.

c) Zakupienie  i  przekazanie  dla  dzieci  weteranów  jednorazowych  nagród
rzeczowych.

d) Przekazanie  drobnych  upominków  okolicznościowych  uczestnikom
Warsztatów  Terapeutycznych  ze  środków  fundacji  oraz  przekazanie
gadżetów reklamowych od mecenasów i sponsorów warsztatów.

e) Wystawa  prac  weteranów  z  Warsztatów  Terapeutycznych  „Pejzaże
radziejowickie”  w  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  Warszawie  w  dn.  21.08-
08.09.2016 r.

f) Wystawa  prac  weteranów  z  Warsztatów  Terapeutycznych  „Pejzaże
radziejowickie” w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

g) Prowadzenie  rozmów  i  negocjacji  z  Centrum  Weterana  Działań  Poza
Granicami  Państwa  w  celu  podpisania  porozumienia  o  współpracy,
zgodnie  z  sugestią  wyrażoną w piśmie  skierowanym do fundacji  przez
Ministerstwo Obrony Narodowej  (z  dn.  23.11.2016 r.)  w odpowiedzi  na
nasze pismo w tej sprawie. 

W  roku  2016  podjęto  działania  w  wyniku  których  fundacja  nieodpłatnie

pozyskała niżej wymienione usługi promocyjno – reklamowe:

 telewizyjna relacja z II Warsztatów Terapeutycznych dla weteranów

misji zagranicznych i ich rodzin w dwóch kanałach TVP;

 telewizyjna relacja z Wystawy prac weteranów w Pałacu Kultury i

Nauki w Warszawie;

 transmisja z II Charytatywnego Balu Weterana w dwóch kanałach

TVP;
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 zamieszczenie  relacji  z  wyżej  wymienionych  przedsięwzięć  w

wydawnictwach oraz portalach internetowych: ZBiAM, Defence24,

Portal Mundurowy, Parabellum;

 umieszczenie elektronicznego banneru promocyjnego fundacji  na

głównej stronie internetowej Międzynarodowego Salonu Przemysłu

Obronnego w Kielcach;

 promocja fundacji w TVN24 oraz w Programie III Polskiego Radia;

 pozyskanie na zasadzie umowy darowizny statuetek oraz medali

okolicznościowych wręczanych mecenasom i sponsorom fundacji;

 pozyskanie kalendarzy promocyjnych;

 druk ulotek promocyjnych;

 pozyskanie gadżetów reklamowych i upominków okolicznościowych

od  mecenasów  i  sponsorów  fundacji,  przekazywanych  naszym

podopiecznym;

 pozyskanie nieodpłatnego transportu na II warsztaty terapeutyczne

dla  weteranów,  na  wystawę  obrazów  weteranów  oraz  na  III

Charytatywny Bal Weterana;

 pozyskanie  powierzchni  wystawienniczej  w  Holu  Głównym  PKiN

oraz  w Centralnej  Bibliotece  Wojskowej  na  potrzeby związane  z

organizacją wystaw prac weteranów;

 pozyskano  25  przedmiotów  przekazanych  przez  darczyńców  na

licytację podczas III Charytatywnego Balu Weterana;

 kolportaż ulotek promujących fundację w gminach warszawskich i

podwarszawskich i środowiskach wojskowych;

      Koszty  rynkowe  wyżej  wymienionych  przedsięwzięć,  usług,  świadczeń  i

przedmiotów szacuje się na kwotę ok. 150 tys. zł.

4) uchwały Zarządu i Rady Fundacji,
Uchwały Zarządu i Rady Fundacji w sprawie wsparcia weteranów i ich rodzin:
a) uchwały Nr 1-7/2016 z dn. 21.01.2016 r.  dotyczące wyróżnienia Statuetką

Fundacji  za  szczególne  zasługi  we  wspieraniu  weteranów  rannych  i
poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami państwa oraz ich
rodzin;

b) uchwała Nr 8/2016 z dn. 21.01.2016 r w sprawie wyróżnienia medalami
Fundacji;
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c) uchwała Nr 9/2016 z dn. 02.02. 2016 r. w sprawie wyróżnienia pracownika
biura Fundacji;

d) uchwała Nr 10/2016 z dn. 20.05.2016 r. z  w sprawie wyróżnienia Medalem
okolicznościowym Fundacji mecenasów Fundacji oraz przekazania obrazu
„Spichlerz” do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach;

e) uchwała Nr 11/2016 r. z dn. 20.10.2016 r. w sprawie przekazania obrazu
Emilii Zdunek na cele licytacji III Balu Charytatywnego Otwartych Serc –
dla Alicji”;

5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł  (np.  spadek,  zapis,  darowizna,  środki  pochodzące  ze  źródeł
publicznych,  w  tym  z  budżetu  państwa  i  budżetu  gminy),  odpłatnych
świadczeń realizowanych przez fundację  w ramach celów statutowych  
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek
przychodu  osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do  przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł,

Przychody Fundacji stanowią środki finansowe i rzeczowe przeznaczone na
działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych  
i indywidualnych. 
Łączna kwota przychodów: 341 997,72
            w tym:     
- środki finansowe otrzymane od darczyńców indywidualnych z tytułu darowizn
i umów sponsorskich w kwocie 324 372,00;
- dzieła sztuki otrzymane od darczyńców o wartości 3 600,00;
-  kwoty  pozyskane  z  przeprowadzonej  licytacji  dzieł  sztuki  w  trakcie  Balu
Weterana oraz na Allegro: 14 000,00;
- przychody finansowe w kwocie: 25,72;                         

6) informację o poniesionych kosztach na:
Koszty poniesione według rodzajów: 474 810,44
a.realizację celów statutowych,

 Koszty realizacji celów statutowych: 228 443,81
W tym:

  koszty organizacji Balu Weterana 61 302,38;

 koszty organizacji Warsztatów Terapeutycznych 78 017,73;

 koszty organizacji Wystawy Prac Weteranów 18 385,94;

 pozostałe koszty działalności Fundacji 70 737, 76;

 zmiana stanu produktów -2 000,00.
b. Koszty administracyjne
    -koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę 211 088,83,

- koszty ZUS i świadczeń dla pracowników 37 277,80
c. działalność gospodarczą,

Fundacja w 2016 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
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7) dane o:
a. liczbie  osób  zatrudnionych  w  fundacji  z  podziałem  według

zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja zatrudnia 3 osoby: 
 1 osobę na stanowisku Prezesa Fundacji 

 1 osobę na stanowisku Wiceprezesa

 1 osobę na stanowisku pracownik biurowy .
b. Koszty poniesione według rodzajów,

  materiały i energia 11 512,99

 usługi obce 197 740,99

 podatki i opłaty 1 887,50

 wynagrodzenia (w tym umowy o dzieło oraz zlecenia) 221 730,47

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 756, 27

 amortyzacja środków trwałych 2 354,40

 inne koszty rodzajowe 1 827,82

 pozostałe koszty  to: wartość księgowa wylicytowanych dzieł sztuki
900,00

c. udzielonych  przez  fundacje  pożyczkach  pieniężnych,  z  podziałem
według  ich  wysokości,  ze  wskazaniem  pożyczkobiorców  
i  warunków  przyznania  pożyczek  oraz  z  podaniem  podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,

Fundacja nie udzieliła w 2016 roku żadnych pożyczek.
d. kwotach  ulokowanych  na  rachunkach  bankowych  ze  wskazaniem

banku,
Środki  finansowe ulokowane na  rachunku  bankowym na  dzień  31.12.2016
wyniosły:
BGK: 1 312,14

e. wartości  nabytych  obligacji  oraz  wielkości  objętych  udziałów  lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek,

Fundacja  nie  nabyła  żadnych  obligacji,  nie  objęła  udziałów  ani  akcji  
w spółkach prawa handlowego.

f. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
g. nabytych pozostałych środkach trwałych,

Fundacja posiada środki trwałe w postaci 2 (dwóch ) komputerów o łącznej
wartości zakupu 7 847,98.
Umorzenie 4 316,40
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Wartość netto 3 531,58
Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.
Fundacja nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

8) dane  o  działalności  zleconej  fundacji  przez  podmioty  państwowe  
i  samorządowe  (usługi,  państwowe  zadania  zlecone  i  zamówienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Fundacja  nie  realizowała  żadnych  zadań  zleconych  przez  podmioty
państwowe i samorządowe.

9) informację o kontrolach w fundacji:
W  2016  r.  w  Fundacji  „Nikt  Nie  Zostaje”  nie  była  przeprowadzona  żadna
kontrola.
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