Warszawa, 11.06.2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji im. Darii Trafankowskiej za rok 2017
Fundacja im. Darii Trafankowskiej została powołana do istnienia przez Związek Zawodowy
Aktorów Polskich z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym sporządzonym przez Stefana
Wiśniewskiego notariusza w Warszawie, w dniu 24 stycznia 2007 roku (Repertorium A nr
843/2007) zgodnie z obowiązującymi przepisami została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 2 kwietnia 2007 roku pod numerem 0000277594.
W 2010 roku Fundacja im. Darii Trafankowskiej uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Siedziba oraz Biuro Fundacji mieści się w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 45.
W 2017 roku obowiązywał następujący skład Zarządu oraz Rady:
Zarząd:
- Dorota Landowska - Prezes
- Katarzyna Skarżanka - Wiceprezes
- Kamila Boruta - Skarbnik
- Katarzyna Traczyńska - Członek Zarządu
Rada:
- Renata Berger
- Kazimierz Kaczor
- Ewa Dałkowska
- Joanna Górniak
Celem działania Fundacji jest udzielenie aktorom wszelkiej pomocy zarówno materialnej jak i
niematerialnej w ratowaniu życia i zdrowia w sytuacjach ich poważnego zagrożenia, a także w
przypadkach zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych wymagających szczególnego wsparcia.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2017 roku odbyło się 14 protokołowanych spotkań Zarządu, na których podjęto 43 uchwały.
Załącznik nr 1.
Fundacja w 2017 roku zorganizowała i przeprowadziła na terenie Polski i w Warszawie 4 zbiórki
publiczne z następującym wynikiem:
- Zbiórka publiczna Nr 2016/4764/OR "Ratujmy Magdę" z wynikiem: 3 105,91 PLN
- Zbiórka publiczna Nr 2017/2896/OR "Zdrowa Magda" z wynikiem: 1006,00 PLN
- Zbiórka publiczna Nr 2017/306/OR "Zdrowie dla Petra" z wynikiem: 1776,52 PLN
- Zbiórka publiczna Nr 2017/4952/OR "Magdzie na Zdrowie" z wynikiem: 6929,00 PLN.
Zebrane środki finansowe podczas ww zbiórek zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów
leczenia i rehabilitacji podopiecznych fundacji, co jest zgodne z celami statutowymi fundacji.
Zgodnie z celami działania oraz sposobem ich realizowania Fundacja otrzymała dwie darowizny
pieniężne na podstawie Umowy Darowizny Finansowej w wysokości 100 000, 00 PLN od osoby

fizycznej oraz darowiznę w wysokości 848,00 PLN od firmy W.A.G. Payment Solution S.A. z
siedzibą w Pradze, które to zostały przeznaczone pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz
pomoc w sytuacjach kryzysowych wymagających szczególnego wsparcia podopiecznych fundacji.
Dzięki działaniom z zakresu promocji Fundacja pozyskała także środki pieniężne z tytułu 1%
podatku za rok 2016.
Fundacja w 2017 roku posiadała rachunek bankowy
w Banku Zachodnim WBK S.A. ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa.
Zarząd Fundacji ma zamiar w przyszłym roku kontynuować swoją działalność na większą skalę
pozyskując sponsorów i partnerów, inicjując imprezy dobroczynne i koncerty charytatywne,
propagując cele fundacji w środkach masowego przekazu, współpracując z osobami, organizacjami
i instytucjami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą.
Zarząd Fundacji:
Dorota Landowska - Prezes Zarządu
Katarzyna Skarżanka - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Traczyńska - Skarbnik
Anna Lewandowska - Członek Zarządu
Joanna Pach-Żbikowska - Członek Zarządu
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