
Elbląg, 2019-06-11 

                                                         

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2018 

 
 

1. Dane Fundacji: 

Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta 

 

          Siedziba: ul. Częstochowska 28, 82-300 Elbląg, e-mail: elblag@sds.pl 

 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 28.03.2007 

 

Nr KRS: 0000027830 

 

Regon: 170063767 

 

Rada Fundacji:  Beata Wójcik, Janusz Pankowski, Grzegorz Słodownik, 

Witold Janowski 

 

Zarząd Fundacji:  

Roman Dolny – wiceprezes, ul. Broniewskiego 41/37, 82-300 Elbląg 

Marek Poźniak – sekretarz, ul. Legionów 47F, 82-300 Elbląg 

Grażyna Derebecka – skarbnik, ul. Sikorskiego 32, 82-300 Elbląg 

 

Cele działania Fundacji: 

a) charytatywno opiekuńcza 

b) edukacyjna, 

c) wychowawcza, 

d) realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych, 

e) krzewienie zasad ekumenizmu, patriotyzmu, kultury i dziedzictwa 

narodowego polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej 

myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, 

ekologii, oświaty i wychowania, 

f) wolontariat 

 

 

 

 

 

 



2. Główne działania Fundacji w roku 2018: 

 

a) Zorganizowanie pomocy dla najuboższych rodzin z okazji Świąt 

Wielkanocnych paczek świątecznych w formie paczek świątecznych 

- Zarząd Fundacji zorganizował wraz z parafialnym zespołem Caritas pomoc 

świąteczną dla  najbardziej potrzebujących rodzin w parafii w postaci paczek 

świątecznych. Pomocą zostało objętych 45 rodzin z parafii św. Brata 

Alberta. Pomocą objęto przede wszystkim rodziny wielodzietne, ale i osoby 

samotne. 

- na przygotowanie paczek świątecznych wydaliśmy ze środków Fundacji 

kwotę w wysokości  3.112,70 zł. 

 

b) Zorganizowanie Festynu  rodzinnego z  okazji święta patrona Fundacji 

– Św. Brata Alberta – 17.06.2018 

-  Z okazji liturgicznego wspomnienia patrona parafii i Fundacji, a także z 

okazji Dnia Dziecka zorganizowano spotkanie, którego głównymi 

adresatami były dzieci i ich rodzice. Organizatorami Festynu byli: Fundacja 

Św. Brata Alberta oraz  parafia św. Brata Alberta. W spotkaniu 

uczestniczyło ponad  1000 osób. 

- W programie m.in. zabawy i konkursy dla dzieci, rywalizacje sportowe dla 

dzieci, konkurs rodzinny, występy zespołów muzycznych 

- ze środków Fundacji na ten cel przeznaczono kwotę 1.092,86 zł. 

 

c) Zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci „Wakacje z Bogiem”        

w Karpaczu, w terminie od 01 do 10 lipca 2018 roku 

- w zorganizowanym wypoczynku dla dzieci w Karpaczu w Ośrodku 

„USTRONIE” uczestniczyło 40 dzieci,  którym towarzyszyło 4 opiekunów.  

- Uczestnikami wyjazdu były dzieci z ubogich oraz wielodzietnych rodzin 

parafii św. Brata Alberta, a także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15           

w Elblągu 

- w programie wyjazdu: zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, 

wędrówki górskie, zajęcia rekreacyjne w grupach,  

- Pobyt dzieci w Karpaczu został sfinansowany w części przez Fundację św. 

Brata  Alberta (44.590,95 zł.), oraz przez parafię św. Brata Alberta  

 

c/ Wspieranie budowy kościoła parafialnego i pomieszczeń na statutową   

działalność Fundacji Świętego Brata Alberta  

               - W roku sprawozdawczym 2018 dzięki wielkiemu zaangażowaniu parafian 

oraz wsparciu Fundacji udało się wykonać pomalowanie kościoła. 

              - w roku 2018 Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji przeznaczył na 

realizację malowania kościoła kwotę 64.050 zł.  

 

 

 



3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji: 

 

a/ Uchwała 1/2018 Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 

12.02.2018 r.: „Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu       

w dniu 12.02.2012 roku podjął następujące uchwałę: „O zorganizowaniu 

przez Fundację Świętego Brata Alberta pomocy z okazji Świąt 

Wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących rodzin  w postaci 

paczek żywnościowych.” 

 

b/ Uchwała 2/2018 Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 

06.03.2018 r.: „Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu     

w dniu 06.03.2017 roku podjął następującą uchwałę: „O zorganizowaniu 

przez Fundację Świętego Brata Alberta wakacyjnego wyjazdu dzieci            

i młodzieży w ramach akcji „Wakacje z Bogiem – Karpacz 2018”                 

i przeznaczeniu na ten cel kwoty ok. 45.000 zł.” 

 

c/ Uchwała 3/2018 Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 

19.05.2018 r.: Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu         

w dniu 19.05.2018 roku podjął następującą uchwałę: „O zorganizowaniu 

przez Fundację Świętego Brata Alberta, wraz z parafią św. Brata 

Alberta i Parafialnym Uczniowskim Klubem Sportowym Salwator, 

Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz święta patrona 

Fundacji i parafii – św. Brata Alberta”. 

 

d/ Uchwała 4/2018 Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 

14.09.2018 r.: Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w 

dniu 14.09.2018 roku podjął uchwałę:  

„O przyznaniu Medalu Honorowego Fundacji świętego Brata Alberta 

Paniom: Annie Małeckiej, Joannie Mikołajczuk i Anecie Wiśniewskiej 

za pomoc w realizacji celów statutowych Fundacji.  

 

 

 

 

 

 



5. Uzyskane przychody 

a) darowizny – 49.330,0 zł 

b) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

c) przychody finansowe – brak 

d) wpływy z 1% - 62.181,25zł 

 

6. Informacje o poniesionych kosztach 

a) Realizacja celów statutowych – 112.846,51zł 

b) Administracja – 316,0 zł 

c) Działalność gospodarcza – brak 

d) Pozostałe koszty – brak 

 

7. Dane  

a) Fundacja nie zatrudnia żadnych osób. Członkowie Zarządu działają 

nieodpłatnie. 

b) Nie ponosiła kosztów związanych z zatrudnieniem 

c) nie dotyczy 

d) nie miało miejsca 

e) Fundacja nie udziela pożyczek  

f) na rachunku w Millenium Oddział w Elblągu Nr 41 1160 2202 0000 0000 

5025 8773 

g) Fundacja nie nabyła obligacji, ani udziału w spółkach 

h) Fundacja nie nabyła nieruchomości 

i) Nie posiada środków trwałych 

j) Środki na rachunku bankowym – 11.330,70zł 

 

8. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe                

i samorządowe, nie korzystała  z dotacji jednostek samorządowych 

 

9. Fundacja złożyła w terminie do urzędu skarbowego roczne rozliczenie 

finansowe CIT -8  za rok 2018, Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 43, 82-300 

Elbląg,  

                                                                           

     W okresie sprawozdawczym nie było żadnych kontroli. 

 

 

 

 

           Grażyna Derebecka                                                        Roman Dolny 
                   skarbnik                                                                                           v-ce  prezes                                                        


