
 
 

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający 
zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany 

pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sprawozdanie z działalności  
Fundacji im. Lesława A. Pagi 

(nazwa fundacji) 
 

za rok 2018* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie 
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły. 
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1. Podstawowe dane. 
 
1.1 Dane fundacji: 
 
 

Nazwa Fundacji 
 Fundacja im. Lesława A. Pagi 

Siedziba i adres 
 Ul.Książęca 4, 00-498 Warszawa 

Adres do korespondencji 
 Ul.Książęca 4, 00-498 Warszawa 

E-mail 
 mplowiec@paga.org.pl 

Telefon 
 22537-73-33 

Faks 
 - 

Data wpisu w KRS   27.02.2009 

Nr KRS 
  0000324112 

REGON  
  141752794 

 
 
1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji:  
 
l.p. Imię Nazwisko Pełniona funkcja 
1. Ewa Paga Prezes Zarządu 

2. - - - 

3. - - - 

…. - - - 

 

1.3 Cele statutowe fundacji: 
 
 
Celem Fundacji im. Lesława A. Pagi jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre 
praktyki w działalności gospodarczej i popierająca utalentowanych studentów i absolwentów 
zajmujących się problematyką gospodarczą. 
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2. Działalność statutowa fundacji. 

 

2.1 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych: 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. wspieranie i promowanie wśród polskich przedsiębiorców kultury organizacyjnej i stylu zarządzania 
opartych na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i profesjonalnych, 
2. przyznawanie nagród honorowych i materialnych, 
3. organizowanie Akademii Liderów Rynku Kapitałowego oraz realizacja innych projektów 
szkoleniowo-edukacyjnych dla studentów oraz absolwentów polskich wyższych uczelni 
zainteresowanych rynkiem kapitałowym, 
4. przyznawanie stypendiów, 
5. organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, odczytów i wykładów, 
6. współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami Fundacji, 
7. współpracę z polskimi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami społecznymi 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, 
8. wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest 
zbieżna z celami Fundacji. 
W 2018 roku Fundacja im. Lesława A. Pagi zrealizowała następujące działania:  
AKADEMIA ENERGII VII edycja kwiecień-maj 2018 - Przygotowanie i realizacja VII edycji Akademii Energii – 
głównym celem Akademii Energii jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa 
energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce. W projekcie wzięło udział 30 uczestników z całej 
Polski. Selekcję w I etapie przeszło 300 aplikacji. W II etapie brało udział 98 osób. Przez 4 tygodnie uczestnicy 
uczyli się o bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy, przyszłości rynków energii w Polsce w trakcie 
zjazdów weekendowych organizowanych we współpracy z Partnerami. Najlepsi otrzymali możliwość odbycia 
staży w firmach partnerskich. Warsztaty Akademii Energii składające się z czterech sesji warsztatowych 
prowadzonych przez przedstawicieli firm partnerskich realizowane były kwietniu i maju. Uroczyste 
Podsumowanie odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku  w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 
AKADEMIA LIDEREK BIZNESU I edycja (kontynuacja) styczeń-czerwiec 2018 - do projektu zostały zaproszone 
24 uczestniczki, które przez 8 miesięcy spotykały się w ramach warsztatów, wykładów i sesji rozwojowych z 
mentorem biznesu. Do projektu zgłosiło się 250 kobiet, spośród nich komisja zaprosiła na rozmowy 60, aby 
ostatecznie wyłonić uczestniczki. Zajęcia trwały w miesiącach październik 2017-czerwiec 2018. Uroczyste 
Podsumowanie projektu odbyło się 25 czerwca 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
W grudniu odbyła się rekrutacja do II edycji projektu. Zebrano ponad 300 zgłoszeń spośród których do projektu 
zakwalifikowało się 25 Uczestniczek.  

AKADEMIA LIDERÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO XIII edycja lipiec 2018  – Akademia Liderów Rynku 
Kapitałowego to flagowy projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu 
szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym. Udało się zgromadzić 59 firm 
partnerskich. W 2018 roku 30 osób wybranych w drodze wnikliwej rekrutacji otrzymało możliwość 
przystąpienia do projektu. Harmonogram XIII edycji wyglądał następująco: marzec-kwiecień - nabór formularzy 
zgłoszeniowych, kwiecień – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, 17 maja – 22 
maja  – Rozmowy rekrutacyjne (+test), 25 maja  – Ogłoszenie listy uczestników XIII edycji ALRK. W dniach 2 lipca 
– 14 lipca  odbyła się dwutygodniowa szkoła letnia dla uczestników. 14 lipca 2017 roku odbyła się Uroczysta 
gala Podsumowująca projekt, w czasie której Stypendyści prezentowali wyniki prac w grupach. W drodze 
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konkursu jedna z grup została nagrodzona kolacją z przedstawicielami partnera strategicznego. Po 15.07.2018 
roku uczestnicy rozpoczęli staże w firmach partnerskich. W projekt było zaangażowanych 30 partnerów.  

LIDERZY OCHRONY ZDROWIA VI edycja wrzesień-październik 2018 – w sierpniu odbyła się rekrutacja do 
projektu. Wpłynęło 200 zgłoszeń, wyłoniono 100 kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, które odbyły się na 
początku września. Zjazdy uczestników trwały w miesiącach wrzesień-październik. Podsumowanie projektu 
odbyło się  dnia 28 listopada 2018 roku roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do projektu 
przystąpiło 18 partnerów. Przeprowadzono 10 dni zajęć, jeden wyjazd studyjny i spotkania z 40 wykładowcami. 
W pracach grupowych uczestniczyli Alumni poprzednich edycji projektu.  
SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA edycja XVII – w XVII edycji SIGG Fundacja odegrała ponownie rolę 
Partnera Strategicznego projektu, odpowiadając za jego promocję oraz a komunikację z koordynatorami 
regionalnymi Gry. W dniach 16 października – 17 listopada 2018 r. trwała rejestracja uczestników do udziału w 
Projekcie połączona z promocją medialną. W tej edycji Fundacja Pagi odpowiedzialna była za bieżącą 
komunikację z koordynatorami regionalnymi. 

CEE CAPITAL MARKET LEADERS FORUM IV edycja grudzień 2018 – w sierpniu 2018 roku partnerem projektu 
został ponownie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie przygotowań 
do projektu.  We wrześniu odbył się krótki nabór uczestników z całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej – 
otrzymaliśmy 100 aplikacji. Spośród osób, które się zgłosiły komisja rekrutacyjna składająca się z 
przedstawiciela Fundacji im. Lesława A. Pagi, Prezes Fundacji oraz Alumnów projektu wybrała 40 uczestników, 
spośród których 20 pochodziło z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz szerokiego regionu CEE, czyli Ukrainy i 
Białorusi. Spotkania obyły się w terminie 8-12 grudnia. W harmonogramie przewidziano wykłady, warsztaty, 
case study i prace w grupach. 12 grudnia roku odbyło się Uroczyste Podsumowanie projektu. W projekcie udział 
wzięło 19 partnerów.   
 
2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 
 
 
brak 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS: 

 
 
Fundacja w 2018  roku prowadziła działalność gospodarczą. W ramach swojej działalności 
gospodarczej Fundacja podejmowała następujące czynności: 
 
Fundacja zawierała partnerstwa z firmami, dzięki którym możliwa była realizacja i organizacja 
projektów edukacyjnych dla młodzieży w wieku 16-27 lat. 
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4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu). 
 
Załącznik 1 - ……. 
Załącznik 2 - ……. 
Załącznik 3 - ……. 
… 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł), 
z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności. 

 

5.1. 
wszystkie 

formy płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew ew. inna forma  
 (podać jaka) 

Przychody 
ogółem  
(w tym): 

    

§ ze spadku 0 0 0  
§ z zapisu 0 0 0  
§ z darowizn 382363,04 0 382363,04  
§ ze środków 

publicznych 
w tym: 

    

− z budżetu 
państwa 

    

− z budżetu 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

    

§ z innych źródeł 
(wskazać 
jakich)  

    

 

5.2. 

Przychody uzyskane         
z tytułu odpłatnych 

świadczeń 
realizowanych przez 
fundację w ramach 
celów statutowych  

wszystkie 
formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna 

forma 
(podać 
jaka) 

1041300,00 0 1041300,00 0 
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5.3. 

Koszty odpłatnych 
świadczeń 

realizowanych przez 
fundację w ramach 
celów statutowych  

wszystkie 
formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna 

forma 
(podać 
jaka) 

1041300,00 0 1041300,00 0 

 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:   

 
5.4. 

 
wynik finansowy tej działalności:  ………… zł 

 

 
5.5. 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego 
z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

……… % 

 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach (w zł). 
 

6.1. wszystkie formy 
płatności łącznie 

w tym: 

gotówka przelew ew. inna forma  
 (podać jaka) 

Koszty ogółem  
w tym: 

2604459,72 0 2604459,72 0 

§ na realizację 
celów 
statutowych 

1297533,60 0 1297533,60 0 

§ na 
administrację 
(czynsze, 
opłaty 
telefoniczne, 
pocztowe, 
itp.) 

635083,00 0 635083,00 0 

§ na 
działalność 
gospodarczą  

665156,33 0 665156,33 0 

§ pozostałe 
koszty  

2,04 0 2,04 0 

 

7. Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań. 
 
7.1 Informacja o zatrudnieniu w fundacji: 
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Liczba zatrudnionych ogółem:                 5 

w tym wg zajmowanych stanowisk:  
……….                 …….  
……….                 ……. 
……….                 ……. 

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 

                ……. 

………                 ……. 

………                 …….  

 
 
 
7.2. Wynagrodzenia (w zł): 
 
Łączna kwota wypłacona z tego tytułu przez fundację  
z podziałem na:  

§ wynagrodzenia  
§ nagrody  
§ premie  
§ inne świadczenia   

 
Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej  

 

 

7.2.1. 

Roczne lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą:  
                   Roczne q                Przeciętne miesięczne q 

 
Łączna kwota rocznego/przeciętnego miesięcznego1 wynagrodzenia 
wypłaconego wszystkim członkom organów fundacji oraz osobom 
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  

 
 

z podziałem na:  
§ wynagrodzenia  
§ nagrody  
§ premie  
§ inne świadczenia   

 
7.2.2. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.                                                
 
 

 
1 Niepotrzebne skreślić  
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7.3 
Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków 
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 
Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych (ze wskazaniem banku 
w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej) oraz kwoty zgromadzone w gotówce. 

 
 
 
 
 
 
 

7.5 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek. 

 
 
 
 
 
 

7.6 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 

 
 
 
 
 
 
 
7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 
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7.8 Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

 
 
                      Aktywa  ..………   zł                         Zobowiązania ….…. zł    
 
 
 

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

 
 
 
 
 

9. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 

 
 
 
 
 

10. 
Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215. 

 
                          TAK  q                                                         NIE  q        
 
 

11. 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundacje ustanowioną na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w 
gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 
euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 
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12. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana 
kontrola oraz jej wyniki. 

 
 
 
    …………………………………            ………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 
 
 
 

………………………………… 
  miejscowość, data         

 
*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 
inaczej. 


