
Elbląg, 2022-06-09 

                                                         
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2021 

 
 

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:  
 
Ks. Jerzy Urbanik – prezes, ul. Częstochowska  28, 82-300 Elbląg 
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 2021: 
 

 
 

a) Zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci „Wakacje z Bogiem”        
w Karpaczu, w terminie od 01 do 10 lipca 2021 roku 
- w zorganizowanym wypoczynku dla dzieci w Karpaczu w Ośrodku 
„USTRONIE” uczestniczyło 34 dzieci,  którym towarzyszyło 5 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 (48.140,00 zł.), oraz przez parafię św. Brata Alberta  

 
b/ Wspieranie budowy kościoła parafialnego i pomieszczeń na statutową   

działalność Fundacji Św. Brata Alberta  
               - W roku sprawozdawczym 2021 dzięki wielkiemu zaangażowaniu parafian 

oraz wsparciu Fundacji udało się wykonać izolację poziomą posadzki w 
dolnym kościele na kwotę  24.391,29 zł.  

 
           c/.Zlecenie wykonania i zakupu kalendarza parafialnego na 2022 rok 
              -Zarząd Fundacji , za zgoda Rady Fundacji przyznał na realizacje kalendarza 

parafialnego na 2022 rok kwotę 5.100,00 zl 
 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji: 
 
a/ Uchwała 1/2021 Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 

22.03.2021 r.: „Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu     
w dniu 22.03.2021 roku podjął następującą uchwałę: „O zorganizowaniu 
przez Fundację Świętego Brata Alberta wakacyjnego wyjazdu dzieci            
i młodzieży w ramach akcji „Wakacje z Bogiem – Karpacz 2021”                
i przeznaczeniu na ten cel kwoty ok. 49.000,00 zł.” 

 
 



b/ Uchwała 2/2021 Zarządu Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 
22.03.2021 r.: Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w 
dniu 22.03.2021 roku podjął uchwałę: „O dalszym wspieraniu budowy 
kościoła parafialnego św. Brata Alberta oraz pomieszczeń na 
działalność statutową Fundacji św. Brata Alberta. Zarząd Fundacji 
postanowił przekazać kwotę 25.000,00 zł. na rzecz  wykonania izolacji 
poziomej w dolnym kosciele. 

 
c/ Uchwała 3/2021 Zarzad Fundacji Świętego Brata Alberta z dnia 

15.11.2021 r: Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta na posiedzeniu w 
dniu 15.11.2021 roku podjął uchwałę  o realizacji i zakupu kalendarza 
parafialnego na 2022 rok, na wartość 5.100,00 zł. 

 
5. Uzyskane przychody 

a) darowizny – 54.960,00zł 
b) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
c) przychody finansowe – brak 
d) wpływy z 1%  56.151,27zł 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach 

a) Realizacja celów statutowych –78.381,17zł 
b) Administracja – 486,8zł 
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 –110.151,66zł 

 
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 2021, Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 43, 82-300 
Elbląg,  

                                                                           
     W okresie sprawozdawczym nie było żadnych kontroli. 
 
 
 
 
           Grażyna Derebecka                                                       Ks. Jerzy Urbanik 
                   skarbnik                                                                                            prezes                                                       


