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Sprawozdanie z działalno ści 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 2008 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: Izabela, Aleksandra Wielguszewska  
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 działalno ści statutowej 
 
         W 2008 roku Fundacja podejmowała intensywne działania mające na celu pomoc przy 
powołaniu studiów podyplomowych z zakresu pielęgnacji i dietetyki zwierząt 
towarzyszących. Studia te miały być w załoŜeniu prowadzone przez Wydział Weterynarii 
SGGW w Warszawie razem z WyŜszą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w 
Warszawie. Fundacja aktywnie uczestniczyła w ustaleniach pomiędzy szkołami wyŜszymi. 
Przedstawiciele Fundacji pomagali przy formułowaniu umowy pomiędzy stronami, 
regulaminu studiów i załoŜeń programowych. Prace nad tymi studiami trwały przez cały 2008 
rok. Udało się je oficjalnie zarejestrować na Wydziale Weterynarii SGGW w Warszawie, 
jednak pomimo przeprowadzonej pierwszej rekrutacji nie udało się otworzyć w październiku 
2008 roku. Jednak strony ciągle wyraŜają swoją gotowość do współpracy i mamy nadzieję, Ŝe 
pierwsza edycja tych studiów będzie mogła się odbyć w 2009 roku. 
         W 2008 roku Fundacja była teŜ współorganizatorem pierwszej sesji na temat. 
pielęgnacji zwierząt, która odbyła się na Międzynarodowym Kongresie Kosmetologicznym 
HPCI w Warszawie w dniach 25 i 26 listopada 2008 roku. Była to pierwsza tego rodzaju 



 

 

naukowa sesja na kongresach kosmetologicznych. Odbiła się ona szerokim echem w fachowej 
prasie kosmetologicznej.  
         Fundacja prowadziła teŜ przygotowania do wspierania badań z zakresu pielęgnacji 
zwierząt towarzyszących. Fundacja nabyła specjalistyczne urządzenie do pomiarów 
parametrów skóry, które przekazała celem prowadzenia z jego pomocą badań w WyŜszej 
Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Fundacja ma nadzieję, Ŝe 
współpraca z WyŜszą Szkołą zaowocuje szerokim programem badań w wyniku którego 
powstanie szereg publikacji naukowych.  
 
3) Opis działalno ści gospodarczej 
W 2008 roku fundacja nie prowadziła Ŝadnej działalności gospodarczej. 
 

4) Zarząd podj ął nast ępujące uchwały (teksty w zał ączeniu): 
30 czerwca 2008 roku Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Fundacji w 2008 roku wraz 
z bilansem, rachunkiem wyników oraz informacjami dodatkowymi.  
 
5) informacje o uzyskanych przychodach:  
0,29 zł. – uzyskane odsetki 
10.000,00 – otrzymane darowizny 
 

6) Informacje o wydatkach 
a) wydatki poniesione na cele statutowe – 6571,26 zł. (urządzenie do pomiaru parametrów 
skóry) 
b) wydatki administracyjne – 7994,90 zł. (opłaty bankowe - 300,00 zł., opłata za stworzenie 
strony WWW – 3500,00 zł., opłaty pocztowe – 7,95 zł., opłata za serwer – 375,00 zł., wydatki 
na reprezentację - 1411,95 zł., wynajem pomieszczenia – 2400,00 zł.) 
c) nie poniesiono wydatków na działalność gospodarczą. 
d) inne – 320,00 zł (30,00 zł – opłata za wypis z rejestru KRS, 290,00 zł. - opłata za 
sprawozdanie finansowe)  
 

7) Dane o zatrudnieniu i informacje finansowe 
a) W 2008 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 – 357,57 zł. nr rachunku: 06 1240 6029 1111 0000 4790 
1041 Bank Pekao 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 nabyła środek trwały – urządzenie do pomiarów właściwości skóry o wartości 
6571,26 zł. 
j) Wartość aktywów i zobowiązań to:  
aktywa 8564,01 zł 



 

 

zobowiązania 7374,89 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-7K i CIT – 8. Jedyne rozliczenia 
to  naleŜności od Urzędu Skarbowego w wysokości 2455,00 zł (nadpłata Podatku od 
Towarów i Usług). 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu 
 
 
 

Tomasz Rajza       Andrzej Jasiński 
 
 
 
 


