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Informacje ogólne o Fundacji
(*) ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno – Społecznego w dalszej części będzie nazywana skrótowo jako
ARGENTA Fundacja lub Fundacja.

Informacja o zmianie nazwy i danych adresowych Fundacji w roku 2017
W dniu 20 kwietnia 2017 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o złożeniu do Rady Fundacji wniosku o
zmianę nazwy Fundacji oraz o zmianę siedziby Fundacji. W przypadku zaakceptowania zmian przez
Radę Fundacja zmieni swoją nazwę i adres na poniższe:
Fundacja ARGENTA, ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź

Dane adresowe i rejestrowe Fundacji w roku 2016
ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno – Społecznego
ul. Górnośląska 1/3, 02-019 Warszawa
(t) 22 40353 25, (e) poczta@argenta.ngo
Numer KRS: 0000617092
REGON: 364418424
NIP: 7010575970

Data utworzenia, historia Fundacji
ARGENTA Fundacja została powołana oświadczeniem Fundatora, Stowarzyszenia Krajowy Ruch
Ekologiczno – Społeczny z siedzibą w Mysiadle, dnia 30 marca 2016 roku. Następnie w dniu 10 maja
2016 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 1 grudnia 2016 roku został
uchwalony Kodeks Postępowania ARGENTA Fundacji – stanowiący odniesienie dla oceny zasadności i
dopuszczalności działań podejmowanych przez Fundację.

Misja i Kodeks Postępowania Fundacji
Intencją Fundatora: Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny było powołanie Fundacji
mającej na zasadach rachunku ekonomicznego wspierać aktywizację społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych, mikro, małą i średnią przedsiębiorczość, przy czym podejmowana działania mają
spełniać zasady zrównoważonego rozwoju i troski o stan Ziemi. Bezzwłocznie po powołaniu Fundacji
Fundator powierzył Fundacji pełnienie roli organizatora zakładów aktywności zawodowej
prowadzonych dotychczas przez KRES. Jednocześnie Rada udzieliła poparcia Zarządowi w
podejmowaniu wszelkich racjonalnych ekonomicznie inicjatyw służących wypełnieniu misji Fundacji.
Celami działalności Fundacji zgodnie ze Statutem są:
• prowadzenie działalności na rzecz rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, z
poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska;
• prowadzenie działalności w zakresie aktywizacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych, a także innych osób zagrożonych marginalizacją społeczną;
• prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania najlepszych dostępnych praktyk i technologii,
nakierowanych rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę warunków pracy pracowników;
• wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu osób młodych;
• podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa z naciskiem na edukację ekologiczną oraz
przyrodniczą;
• wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
Istotnym dokumentem dla Fundacji jest Kodeks Postępowania ARGENTA Fundacji. Stanowi on, że:
„Fundacja Argenta stawia sobie za punkt honoru i cel działania wspieranie, w każdy dostępny dla
Fundacji sposób, pozytywnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich ludzi oraz organizacji, z
którymi Argenta pozostaje w trwałych relacjach. Stawiamy sobie także za cel wspieranie
funkcjonowania globalnej społeczności ludzkiej, szanującej zasady pokojowego współistnienia oraz
zrównoważonego rozwoju.”
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Rada i Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
Nadrzędnym organem Fundacji jest Rada Fundacji. Do jej najważniejszych zadań należy m.in.:
• określanie strategicznych kierunków działalności Fundacji;
• sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Fundacji, w tym zatwierdzanie sprawozdań
finansowych i sprawozdań Zarządu;
• zatwierdzanie zmian w statucie Fundacji, w tym zmian siedziby Fundacji;
• dokonywanie zmian w składzie osobowym Zarządu Fundacji.
W 2016 roku w skład Rady Fundacji wchodziły następujące osoby:
• Monika Baraniewska (Przewodnicząca Rady)
• Tomasz Brzostek
• Tomasz Filipek
W 2016 roku Rada zebrała się na 3 posiedzeniach podejmując łącznie 4 uchwały.

Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji to organ reprezentujący Fundację w stosunku do osób trzecich i pracowników. Jego
podstawową kompetencją jest sprawowanie bieżącego i strategicznego zarządu, w tym w
szczególności podejmowanie istotnych z punktu widzenia podmiotu decyzji o charakterze nabywania
praw i obowiązków. Zgodnie ze statutem każda z osób wchodzących w skład Zarządu ma prawo do
jednoosobowego reprezentowania Fundacji.
W 2016 roku w skład Zarządu Fundacji wchodziły następujące osoby:
• Marek Klimkowki (Prezes Zarządu)
• Michał Stępień (Członek Zarządu)
W 2016 roku Zarząd pracował w trybie ciągłym prowadząc regularne spotkania (posiedzenia), które nie
były w sposób formalny protokołowane. Podjęta została 1 uchwała.

Jednostki organizacyjne i struktura organizacyjna
Zgodnie ze Statutem Fundacja ma prawo tworzyć własne jednostki organizacyjne, których zadaniem
jest realizacja działań o charakterze gospodarczym lub projektowym. Zgodnie z porozumieniami
zawartymi z Fundatorem (KRES) w czerwcu 2016 roku Fundacja przejęła od KRES rolę organizatora
dwóch zakładów aktywności zawodowej. We wrześniu 2016 roku utworzono ponadto wyodrębnioną
jednostkę – ośrodek szkoleniowy zlokalizowany w Ciechanowie. W rezultacie ukształtowała się w 2016
roku następująca struktura organizacyjna Fundacji:
• Ośrodek Szkoleniowy w Ciechanowie (Kierownik – Monika Morawska)
• Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Łodzi (Kierownik – Andrzej Zwolan)
• Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie (Kierownik – Marek Klimkowski)
• Biuro Zarządu w Warszawie.
Zgodnie z regulaminami i wymogami ustawowymi wskazane powyżej zakłady aktywności zawodowej
są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu księgowym i formalnym. Ich wyniki
finansowe są uwzględniane w sprawozdaniu finansowym Fundacji.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Wymogi ustawowe w zakresie rachunkowości nakładają na Fundację obowiązek jednoznacznego
wyodrębnienia obszarów działalności stanowiących działalność statutową o charakterze odpłatnym i
nieodpłatnym. Decyzją Zarządu Fundacji w roku 2016 praktycznie wszystkie inicjatywy Fundacji zostały
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sklasyfikowane jako taka właśnie działalność. Za jej realizację odpowiadały zakłady aktywności
zawodowej w Łodzi i w Zambrowie (działalność statutowa odpłatna). Ośrodek szkoleniowy w
Ciechanowie prowadził nieodpłatną działalność statutową.
Zakres działań statutowych objął:
• Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach zakładów aktywności zawodowej. Były
usługi outsourcingu procesów biurowych, utrzymania czystości oraz usługi szwalnicze i sprzedaż
produktów tekstylnych.
• Wspieranie rozwoju mikro przedsiębiorczości poprzez m.in.: organizację szkoleń dla osób
zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, z naciskiem na osoby zainteresowane
tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.

Zasady, formy i zakres działalności gospodarczej
Wymogi ustawowe w zakresie rachunkowości nakładają na Fundację obowiązek jednoznacznego
wyodrębnienia obszarów działalności stanowiących działalność gospodarczą. W 2016 roku Fundacja
podjęła prowadzenie działalności gospodarczej poprzez organizację odpłatnych szkoleń zamkniętych
dla podmiotów gospodarczych.

Polityka kadrowa Fundacji
Zdecydowana większość personelu Fundacji jest zatrudniona w zakładach aktywności zawodowej w
Łodzi i Zambrowie.
Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku:
• Fundacja zatrudniała łącznie 80 osób (w tym 2 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych), z
czego 13 osób wchodziło w skład kadry kierowniczej i specjalistycznej;
• Fundacja zatrudniała łącznie 65 osób niepełnosprawnych;
• Liczba etatów wyniosła 57,35 etatu;
• Fundacja zatrudniała 37 kobiet (46,25% ogółu), w tym 9 kobiet w składzie kadry kierowniczej i
specjalistycznej (69,23% ogółu).
Rada Fundacji pełniła w 2016 roku swoją funkcję społecznie i nie pobierała z tego tytułu
wynagrodzenia.
Zarząd Fundacji pełnił swoją funkcję społecznie i nie pobierał z tego tytułu wynagrodzenia.
Przeciętna wysokość wynagrodzeń personelu pełniącego funkcje kierownicze i specjalistyczne
wyniosła 3833 zł brutto / 1 etat. Przeciętna wysokość wynagrodzenia kobiet wchodzących w skład
personelu pełniącego funkcje kierownicze i specjalistyczne wyniosła 3814 zł / 1 etat (99,5%
przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn).
Uczestnicy zakładów aktywności zawodowej byli wynagradzani zgodnie z wymogami ustawowymi, tj.
w oparciu o pensję minimalną obowiązującą w gospodarce.

Działalność Fundacji
ARGENTA Fundacja została zarejestrowana 10 maja 2016 roku, zaś faktyczną działalność operacyjną
zainicjowała 1 czerwca 2016 roku. Pierwsze miesiące istnienia Fundacji to przede wszystkim bardzo
trudny okres przejmowania zakładów aktywności zawodowej, wymagający żmudnych działań o
charakterze biurokratycznym. De facto dopiero we wrześniu 2016 roku personel Fundacji mógł
przystąpić do organizacji nowych inicjatyw i rozwijania działalności istniejących projektów, w tym
zakładów aktywności zawodowej.
• Od 1 czerwca 2016 roku Fundacja rozpoczęła prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej KRES
w Łodzi oraz Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie.
• Od 1 września 2016 roku zainicjowana została działalność Ośrodka Szkoleniowego w Ciechanowie.
• W listopadzie 2016 roku na mocy kolejnego porozumienia z KRES Fundacja wystąpiła z wnioskiem
o przejęcie od KRES Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego wspólnie z Fundacją
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Fundusz Współpracy. Do końca 2016 roku proces ten nie został sfinalizowany, gdyż ARGENTA
Fundacja oczekiwała na opinię prawną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W ujęciu świadczonych dla rynku usług i tworzonych produktów ARGENTA Fundacja poprzez swoje
jednostki organizacyjne oferowała w 2016 roku:
• usługi outsourcingu prostych prac administracyjnych (telemarketing, wprowadzanie danych do
systemów informatycznych);
• usługi porządkowe (utrzymanie czystości i terenów zielonych)
• usługi szwalnicze (szycie i kompletacja produktów tekstylnych).

Istotne dla Fundacji zdarzenia prawne
data
2016-03-12
2016-03-30
2016-05-10
2016-05-16
2016-12-01

zdarzenie
Decyzja KRES o powołaniu Fundacji, uchwalenie statutu
Akt notarialny o ustanowieniu Fundacji
Rejestracja Fundacji w KRS
Porozumienia z Krajowym Ruchem Ekologiczno – Społecznym, przejęcie roli organizatora Zakładów
Aktywności Zawodowej KRES w Łodzi i w Zambrowie
Uchwalenie Kodeksu Postępowania ARGENTA Fundacji

Wyniki finansowe
Przychody Fundacji
rodzaj
przychody ze sprzedaży produktów i usług
dotacje i darowizny (*)
inne

kwota

udział %
195000,92
1142322,04
584,28
1337907,24 zł

SUMA:

14,6%
85,4%
0,0%

(*) W pozycji dotacje i darowizny dominowało dofinansowanie otrzymywane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poczet wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych oraz kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.

Koszty działalności Fundacji
rodzaj
Koszty działalności statutowej
Koszty działalności gospodarczej
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe
Podatek dochodowy

kwota

SUMA:

udział %
1316575,92 zł
5121,99 zł
14437,48 zł
435,83 zł
195,00 zł
1336571,22 zł

98,5%
0,3%
1,1%
0,0%
0,0%

Wynik finansowy za rok 2016
• Suma przychodów z działalności Fundacji za 2016 rok wyniosła: 1337907,24 zł
• Suma kosztów działalności Fundacji za 2016 rok wyniosła: 1336571,22 zł
• Wynik finansowy netto na 31.12.2016 roku wyniósł: 1141,02 zł
• Suma bilansowa Fundacji na 31.12.2016 roku wyniosła: 541535,87 zł
Zarząd Fundacji podjął decyzję o pozostawieniu wypracowanego zysku w całości do dyspozycji
Fundacji, głównie z uwagi na jego symboliczny poziom, a jednocześnie wysokie potrzeby inwestycyjne
wynikające z planów dynamicznego rozwoju Fundacji.

Kontrole przeprowadzone w Fundacji
•
•

W czerwcu 2016 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził
czynności sprawdzające w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków PFRON.
W listopadzie 2016 roku miała miejsce kontrola okresowa działalności Zakładu Aktywności
Zawodowej w Zambrowie, prowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Kontrola
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nie wykazała istotnych nieprawidłowości w działaniu Zakładu, zaś dostrzeżone uchybienia zostały
przez Fundację skorygowane i naprawione.

Plany na rok 2017
Fundacja planuje nie zakłócone kontynuowanie działalności w roku 2017.
Plany operacyjne na rok 2017 zakładają
1. Utworzenie kolejnego zakładu aktywności zawodowej, zlokalizowanego w Ciechanowie.
2. Większą aktywność zakładów aktywności zawodowej w Łodzi i w Zambrowie, w celu uzyskania
lepszych wyników finansowych i zbilansowania strat generowanych przez te jednostki. Jako cel
stawiane jest w tym przypadku osiągnięcie udziału przychodów ze sprzedaży towarów i usług na
poziomie wyższym niż 15%.
3. Organizację szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych,
w tym stworzenie oferty komercyjnej (odpłatnej) szkoleń otwartych z tej tematyki.
4. Opracowanie 2-3 projektów „miękkich” (szkoleniowych, doradczych) i pozyskanie finansowania
dla ich realizacji ze środków Unii Europejskiej lub innych dostępnych środków publicznych.

Sprawozdanie sporządził: Marek Klimkowski

Podpisy Członków Zarządu

………………………………………………………

………………………………………………………
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