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Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
(Wraz z późniejszymi zmianami)

Punkt I
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
Siedziba i adres: ul. Naukowa 30A/4, 02-463 Warszawa
NIP 5222995948,
KRS: 0000414083
Regon: 146100814
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Członkowie Zarządu:
- Prezes Fundacji, członek Zarządu

Jerzy Juzoń

Celami statutowymi Fundacji są:
Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast
liczących do 30 tys. mieszkańców, wzrost świadomości edukacyjnej młodzieży z
obszarów wiejskich i miast liczących do 30 tys. mieszkańców, promocja jej
kształcenia na poziomie studiów wyższych oraz wspieranie finansowe młodzieży
akademickiej o niskich dochodach na osobę w rodzinie, pochodzącej z obszarów
wiejskich oraz miast liczących poniżej 30 tys. mieszkańców

Punkt II
Fundacja Realizuje swoje cele poprzez (§9 statutu):
- przyznawanie stypendiów rocznych i wieloletnich dla młodzieży akademickiej,
- przyznawanie jednorazowych zapomóg dla młodzieży akademickiej,
- prowadzenie kampanii informacyjnej, skierowanej do młodzieży z obszarów
wiejskich lub miast liczących poniżej 30.000 mieszkańców, promującej cele i
działalność Fundacji,
- współpracę z przedstawicielami władz państwowych lub samorządowych, z
organizacjami pozarządowymi, a także z innymi podmiotami w zakresie realizacji
celów Fundacji.
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Fundacja może inwestować wolne środki pieniężne w lokaty bankowe, obligacje
Skarbu Państwa oraz obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego, obligacje
notowane na giełdach wyemitowane przez banki z siedzibą w Polsce lub banki z
siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej a także inne obligacje notowane na
giełdach, wyemitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce lub innym kraju Unii
Europejskiej – pod warunkiem dysponowania przez podmiot emitujący ratingiem
inwestycyjnym przynajmniej jednej z następujących agencji ratingowych: Standard
& Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s EuroRating.

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieodpłatną
działalność pożytku publicznego w zakresie:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94. 99.Z).

Przebieg realizacji celów statutowych:
Na dzień 1 stycznia 2015 roku stypendystami III Edycji było 419 osób. Od 27 lutego
do 15 marca studenci zobowiązani byli do uzyskania potwierdzenia zaliczenia I
semestru. Z powodu jego nie zaliczenia odpadło 29 osób, a z powodu
nieotrzymania potwierdzenia w wyznaczonym terminie, z listy stypendystów
zostało skreślonych kolejnych 7 osób. W czerwcu 2015 Fundacja poprosiła
stypendystów o podanie informacji dotyczącej zaliczenia II semestru; w
zakreślonym przez nas terminie nie odpowiedziały 4 osoby – skutkowało to tym, iż
nie otrzymały ostatniej raty stypendium.
W roku 2015 Fundacja zorganizowała 3 spotkania ze stypendystami w Krakowie,
Wrocławiu i w Warszawie. Były one naszym wzajemnym poznaniem się i
wymienieniem opinii i uwag na temat działalności Fundacji. Stanowiły także
kontynuację takich spotkań zapoczątkowanych rok wcześniej. Ich formuła jest na
tyle celna , że zgodnie z postanowieniem Fundatora będzie kontynuowana w latach
kolejnych.
Dotarcie do studentów z informacją o udzielanym stypendium w czwartej edycji
opierało się głównie na przekazie internetowym na temat naszej działalności oraz
Strona 17

Sprawozdanie za rok 2015

na rozesłaniu plakatów – w wersji elektronicznej - do większości szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski; a także do Uczelni i ich fanpage’ów na
Facebooku, do Powiatowych Wydziałów Edukacji, Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz innych organizacji i portali.
Prawie 37% kandydujących dowiedziało się o Fundacji z polecenia znajomych lub
rodziny. W dalszej kolejności źródłem informacji o Fundacji były Uczelnie (20%)
oraz kolejno: portal MojeStypendium.pl (12%), szkoły średnie (7%) oraz Facebook
(także 7%).
Fundacja rozpoczęła rekrutację do IV edycji stypendiów w dniu 1 lipca 2015 roku ,
zakończyła natomiast ją 31 sierpnia 2015 roku o godzinie 16:00. Rekrutacja została
przeprowadzona w całości przez Internet. Wniosek o stypendium prawidłowo
wypełniło a następnie wysłało 972 studentów. Do przyznania stypendium
zakwalifikowało się 730 osób. Fundacja przyznała – po dokonaniu dogłębnej
weryfikacji – 517 stypendiów. Studenci ci musieli uzyskać potwierdzenie
rozpoczęcia studiów; było to nowe potwierdzenie, którego nie uzyskały 2 osoby i
tym samym zostały skreślone z listy stypendystów. Tym samym do pierwszej
wypłaty stypendium zakwalifikowało się 515 stypendystów.
Stypendyści wybrali 64 polskie wyższe uczelnie; najczęściej zaś wybieranymi przez
naszych stypendystów była Politechnika Rzeszowska oraz Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie. Najpopularniejszymi kierunkami były natomiast kierunki
techniczne, ekonomiczne, matematyczno-informatyczne oraz medyczne. Średni
dochód na członka rodziny stypendysty to 554 zł miesięcznie. Najwięcej
kandydatów zgłosiło się z województwa Podkarpackiego, Lubelskiego i
Małopolskiego.

Punkt III
W 2015 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Fundacja nie udzielała pożyczek.
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Punkt IV
Informacja o uzyskanych przychodach
Łączna kwota przychodów Fundacji uzyskanych w 2015 roku: 65.730.761,06 zł
W tym:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych:
19.602,36 zł
- odsetki od inwestycji:
13.455,00 zł
- dywidenda
2.416.302,18 zł
(Interchemall 444.009,96 i Dabtube 1.972.292,22)
- przychody finansowe z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych
260.495,00 zł
- Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
63.020.906,52

Informacja o poniesionych kosztach
Łączna kwota kosztów Fundacji poniesionych w 2015 roku :
W tym:
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych :
b) koszty administracyjne:
- wynagrodzenia
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- podatki i opłaty
- usługi obce
- pozostałe koszty rodzajowe
c) pozostałe koszty
- w tym koszty finansowe

2.404.645,24 zł
2.317.336,00 zł
87.309,24 zł
32.688,00 zł.
25.412,83 zł
1.441,58 zł
6.128,30 zł.
14.028,03 zł
7.610,50 zł
0 zł
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Punkt V
Informacje o posiadanym majątku:
a) na dzień 31.12.2015 Fundacja posiadała środki pieniężne :
- środki pieniężne na rachunku bieżącym:
- środki pieniężne na lokacie:
- środki pieniężne w kasie:

2.036.900,21 zł.
36.874,39 zł.
2.000.000,00 zł.
25,82 zł.

b) na dzień 31.12.2015 Fundacja posiadała lokal przy ul. Naukowej 30a/4 o wartości
księgowej
906.250,15
W 2015 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości
c) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
- Obligacji:
brak
- Udziały
78.303.461,60 zł
Interchemall Sp. z o.o. 610 udziałów w wartości
15.061.729,60 zł
Ana Grand Fundation (Dabtube Holdings Limited)
63.241.732,00 zł
- Akcji:
brak
- Inne inwestycje długoterminowe
2.635.495,00
W tym:
- PIK - 1375 jednostek
1.556.445,00
- Raport 6 – 1000 jednostek
1.079.050,00
d) w okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała na umowę zlecenie 2 osoby –
mężczyznę i kobietę.

Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji
podatkowych
Fundacja w 2015 roku rozliczała się z Urzędem Skarbowym Warszawa Bemowo ul.
Białobrzeska 73a,ponadto składane były do właściwych Urzędów Skarbowych dla
stypendystów deklaracje PIT-8C.
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Punkt VI
Uchwały Zarządu Fundacji
- Uchwała Fundatora nr 1/2015, z dnia 27 maja 2015 roku, w sprawie: przyjęcia
Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów, przez
Fundację Edukacyjną im. Jerzego Juzonia, w ramach czwartej edycji programu
stypendiów akademickich w roku 2015/2016,
- Uchwała Fundatora nr 2/2015, z dnia 9 października 2015 roku, w sprawie:
ustalenia listy stypendystów na rok akademicki 2015/2016.

Punkt VII
Informacje dodatkowe
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i
samorządowe.

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Zarządu Fundacji Jerzy Juzoń
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