Warszawa 30.03.2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dr Seidla
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i zgodnie
z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 roku Zarząd Fundacji
dr Seidla przedstawia sprawozdanie z jej działalności w 2006 roku.

1) Dane fundacji
Fundacja dr Seidla
Ul. Człuchowska 12 a, 01-100 Warszawa
Data rejestracji : 03.02.2006 r.
Nr KRS z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 250372
Regon: 140467979
Prezes Zarządu: Tomasz Zygmunt Rajza
Członek Zarządu: Andrzej Jan Jasiński
Członek Zarządu: Małgorzata Julia Gromadowska
Cel statutowy fundacji: Wspieranie rozwoju wiedzy na temat dobrostanu, pielęgnacji
i dietetyki zwierząt towarzyszących oraz jak najszersze upowszechnianie tej wiedzy.
Propagowanie zasad mądrego współistnienia ludzi i zwierząt.

2) Opis działalności statutowej
Fundacja została powołana 18 stycznia 2006 aktem notarialnym. Tym samym aktem
notarialnym powołany został Zarząd Fundacji w składzie wymienionym w punkcie 1). Zarząd
w pierwszej kolejności zajął się zarejestrowaniem fundacji i dopełnieniem wszystkich
wymogów prawno – podatkowych tak aby fundacja mogła funkcjonować. Formalności te
udało się zakończyć w maju 2006 roku. 29 maja 2006 roku Zarząd podjął uchwały
o powołaniu Rady Programowej w składzie dr Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska, dr Jacek
Wilczak, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, dr Michał Jank. Rada programowa postanowiła
powołać dr Jacka Arcta na funkcje Przewodniczącego Rady Programowej. Rada Fundacji
odbyła w 2006 roku 4 spotkania (poniewaŜ członkowie Rady Fundacji są nauczycielami
akademickimi to spotkania odbywały się tylko w czasie roku akademickiego). Na spotkaniach
Rada Programowa najpierw zajęła się ukonstytuowaniem oraz opracowaniem form swego
działania a następnie przygotowała propozycje działań, którymi mogłaby zająć się Fundacja.

Działania te jednak zaczną być realizowanie dopiero w 2007 roku. Podczas spotkań Rady
Programowej omawiano teŜ projekt powołania Podyplomowego Studium Dermatologii,
Estetyki i Pielęgnacji Zwierząt Towarzyszących Przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
SGGW jako wspólnego przedsięwzięcia z WyŜszą Szkołą Zawodową Kosmetyki i
Pielęgnacji zdrowia w Warszawie co stanowi realizację jednego z celów działania fundacji
„wspieranie wymiany informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi zajmującymi się w/w
dziedziną”.

3) Opis działalności gospodarczej
W 2006 roku fundacja nie prowadziła Ŝadnej działalności gospodarczej.

4) Zarząd podjął następujące uchwały (teksty w załączeniu):
29 maja 2006 roku Zarząd podjął uchwały o powołaniu Rady Programowej w składzie
dr Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska, dr Jacek Wilczak, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski,
dr Michał Jank.

5) informacje o uzyskanych przychodach:
0,18 zł. – uzyskane odsetki

6) Informacje o wydatkach
a) cele statutowe nie poniesiono wydatków
b) wydatki administracyjne - 2006,44 zł (czynsz za pomieszczenia 1600 zł, opłaty bankowe
59 zł, opłata za strony WWW 345 zł, odpis aktu notarialnego 2,44 zł)
c) nie poniesiono wydatków na działalność gospodarczą.
d) inne – 705,00 zł (500 zł – opłata za wpis do rejestru, trzy odpisy z KRS po 30 zł kaŜdy,
literatura n/t księgowości w fundacjach 85 zł)

7) Dane o zatrudnieniu i informacje finansowe
a) W 2006 roku fundacja nikogo nie zatrudniała
b) W związku z powyŜszym Ŝadnych wynagrodzeń nie wypłacono
c) Członkom zarządu ani innych organów Fundacji Ŝadnych wynagrodzeń nie wypłacono
d) Nie zawarto Ŝadnych umów zlecenia i w związku z tym nie poniesiono Ŝadnych wydatków
e) Fundacja nie udzieliła Ŝadnych poŜyczek
f) kwota na rachunku bankowym – 4435,28 zł. nr rachunku: 31 1060 0076 0000 3200 0115
7551 Bank BPH S.A.
g) Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach ani wyŜej
wzmiankowanych nie posiada.
h) Fundacja nie nabywała ani nie posiada nieruchomości.
i) Fundacja nie nabywała Ŝadnych środków trwałych
j) Wartość aktywów i zobowiązań to:
aktywa 4511,18 zł
zobowiązania 2222,44 zł.

8) Fundacja nie uzyskała Ŝadnych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
w ramach celów statutowych poniewaŜ takich świadczeń nie świadczyła.
9) Fundacja nie wykonywała Ŝadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub
samorządowe.
10) Fundacja składa do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7 i CIT – 2. Jedyne rozliczenia
to naleŜności od Urzędu Skarbowego 76,00 zł (nadpłata Podatku od Towarów i Usług).
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