Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2011.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa i adres Fundacji:
Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów
31-066 Kraków ul. Skawińska 6
Adres do korespondencji: 31-066 Kraków ul. Skawińska 6
Adres poczty elektronicznej: fundacja.zba@wp.pl
2. Data i numer rejestracji Fundacji:
Fundacja została zarejestrowana 26 kwietnia 2010r. w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000355019.
3. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 121208244
4. Zarząd Fundacji:
- Wojciech Pączek

- Prezes Zarządu ; 34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 47a

- Tomasz Flis

- Członek Zarządu ; 42-200 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 84/86

5. Cele statutowe Fundacji:
- pomoc społeczna, polegająca w szczególności na zaspokojeniu potrzeb bezdomnych
w zakresie mieszkania, utrzymania, terapii, resocjalizacji, przygotowania zawodowego oraz
ich zatrudnienia,
- działalność dobroczynna i charytatywno – opiekuńcza,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca prawnie, szkoleniowo, informacyjnie, organizacyjnie i finansowo
placówki charytatywno-opiekuńcze prowadzone przez Zgromadzenie Braci Albertynów.
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI

W minionym roku 2011 realizowano cele statutowe poprzez udzielenie pomocy materialnej
placówkom charytatywno – opiekuńczym prowadzonym przez Zgromadzenia Braci
Albertynów.
Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez
Zgromadzenie Braci Albertynów. Zamieszkany jest przez 82 męŜczyzn niepełnosprawnych
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intelektualnie. Domowi udzielono pomocy w wysokości 54.561,40 zł. na działalność bieŜącą
polegającą na:
- remoncie pralni spełniającą wymogi bhp i p.poŜ.,
- doposaŜono kuchnię poprzez zakup sprzętu gospodarstwa domowego,
- pomocy w usunięciu awarii w pomieszczeniu głównego zaworu wody w budynku DPS.
Domowi Pomocy Społecznej w Bulowicach udzielono pomocy w wysokości 71.494,58 zł. na
działalność bieŜącą Domu. Dom jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez
Zgromadzenie Braci Albertynów. Zamieszkany jest przez 81 męŜczyzn przewlekle
psychicznie chorych. Dom spełnia wymogi standaryzacji od roku 2006.
Środki zostały przeznaczone na:
- zakup magla do pralni; pieca konwekcyjno-parowego; stołu do obróbki produktów
Ŝywnościowych,
- likwidację barier architektonicznych wokół budynku (ciągi chodnikowe),
- częściowe dofinansowanie budowy budynku socjalnego
Domowi Pomocy Społecznej w Ojcowie udzielono pomocy w wysokości 95.200,00 zł. na
działalność bieŜącą Domu. Dom jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez
Zgromadzenie Braci Albertynów. Zamieszkany jest przez 80 męŜczyzn niepełnosprawnych
intelektualnie. Dom spełnia wymogi standaryzacji od roku 2006.
Udzielono wsparcia finansowego na:
- wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej,
- wymianę okien i grzejników w budynku DPS,
- opłatę dostawy gazu na potrzeby Domu.
BieŜącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu Fundacja dofinansowała
w wysokości 33.000,00 zł., w tym na wyŜywienie, opłaty za media. Dom przeznaczony jest
dla męŜczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Kuchnia dla Ubogich w Krakowie otrzymała wsparcie w wysokości 40.714,40 zł. Z Kuchni
korzystają osoby ubogie i bezdomne. Codziennie z gorących posiłków korzysta od 100-150
osób. Za w/w kwotę zakupiono Ŝywność, leki; zapłacono za media, transport, oraz wykonano
drobne naprawy.
Przytulisko dla Bezdomnych męŜczyzn w Krakowie otrzymało kwotę 36.023,00 zł bieŜącą
działalność, między innymi na remont budynku mieszkalnego, wykonano ogrodzenie oraz
parking. Przytulisko jest placówką Zgromadzenia Braci Albertynów. W Przytulisku przebywa
60 bezdomnych męŜczyzn, którzy otrzymują wszechstronną pomoc (socjalną, medyczną,
duszpasterską, terapeutyczną). W okresie zimowym liczba miejsc jest zwiększana do 80.
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Dom Wiejski dla Bezdomnych MęŜczyzn w Bulowicach zapewnia schronienie oraz
utrzymanie dla 8 bezdomnych męŜczyzn. Kwotę 15.000 zł Fundacja przeznaczyła na poprawę
warunków Ŝycia i pracy mieszkańców. Wykonano remont pomieszczeń mieszkalnych oraz
zakupiono niezbędne meble. Dom Wiejski jest placówką Zgromadzenia. Dysponuje 8
miejscami dla bezdomnych, którzy utrzymują się ze wspólnej pracy z braćmi w ramach
prowadzonego gospodarstwa rolnego.
III. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU FUNDACJI.
Zarząd Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów w 2010r. odbył 9 posiedzeń, na których
przyjął 16 uchwał.
W związku z kontynuacją działalności statutowej, a od stycznia 2011r. działalności
gospodarczej wystąpiły następujące zdarzenia prawne:
- Podjęto decyzję i podpisano aneks do umowy na nieodpłatne uŜytkowania nieruchomości
gruntowych wraz z budynkami gospodarczymi w Przemyślu w sprawie podatku od
nieruchomości, który to Fundacja musi regulować co miesiąc. Uchwała nr 1/ZARZ/2011
z 04.01.2011r.
- Zarząd podjął decyzję w sprawie terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Fundacji, jest to
15.03.2011r.- Uchwała nr 2/ZARZ/2011 z 26.02.2011r.
- Zarząd podjął decyzję w sprawie podziału 38.550 Euro otrzymanych od STICHTING
S.M.H.O. z Holandii. Środki otrzymali: DPS Częstochowa – 6000 Euro, Przytulisko dla
Bezdomnych MęŜczyzn w Krakowie – 6000 Euro, DPS Bulowice – 10550 Euro oraz DPS
Ojców – 16000 Euro. - Uchwała nr 3/ZARZ/2011 z 07.05.2011r.
- Podjęto decyzję o przyznaniu 3000 Euro Kuchni dla Ubogich w Krakowie. Środki zostały
przyznane z Niemiec od Csilla-von-Boeselager-Stiftung Osteuropahilfe e.V. - Uchwała nr
4/ZARZ/2011 z 07.05.2011r.
- Na konto Fundacji wpłynęła kwota 3000 Euro od Csilla-von-Boeselager-Stiftung
Osteuropahilfe e.V z Niemiec. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu 3000 Euro Kuchni dla
Ubogich w Krakowie. - Uchwała nr 5/ZARZ/2011 z 05.07.2011r.
- Zarząd podjął decyzję i podpisano dnia 31.08.2011r. umowę na odbiór i transport odpadów
makulaturowych i z tworzyw sztucznych z firmą ALMA MARKET S.A. z siedzibą
w Krakowie - Uchwała nr 6/ZARZ/2011 z 01.08.2011r
- Podjęto decyzję i podpisano dnia 01.09.2011r. 2 umowy uŜyczenia pojazdów
samochodowych na okres od 1 września 2011r. do 15 października 2011r. ze Zgromadzeniem
Braci Albertynów w Krakowie - Uchwała nr 7/ZARZ/2011 z 01.08.2011r.
3

- Podjęto decyzję o podziale środków zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji na
dofinansowanie bieŜącej działalności DPS Częstochowa – 6000 zł, DPS Bulowice – 4000 zł,
DPS Ojców – 6000 zł i DPS Przemyśl – 8000 zł. - Uchwała nr 8/ZARZ/2011 z 01.08.2011r.
- Dnia 29 września 2011r. podjęto decyzję o podpisaniu 3 umów z:
1) P.H.U „EKOPARTNER” Andrzej Liszka z siedzibą w Krakowie przy ul. Albertyńskiej
21/56 na odbiór odpadów – umowę podpisano dnia 1.10.2011r.- Uchwała nr 9/ZARZ/2011
z 29.09.2011r.
2) Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Komorowskiego 12 na sprawowanie opieki zdrowotnej w stosunku do pracowników
zatrudnionych w Fundacji – umowę podpisano 12.10.2011r. - Uchwała nr 10/ZARZ/2011
z 29.09.2011r.
3) Centrum Mięsne MAKTON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kłobuckiej 25 na odbiór
odpadów z Hurtowni przy ul. Cystersów 22 – umowę podpisano 01.10.2011r. - Uchwała nr
11/ZARZ/2011 z 29.09.2011r.
- Podjęto decyzję o przyznaniu 1000 Euro Kuchni dla Ubogich w Krakowie. Środki zostały
przyznane z Niemiec od Csilla-von-Boeselager-Stiftung Osteuropahilfe e.V. - Uchwała nr
12/ZARZ/2011 z 29.10.2011r.
- Podjęto decyzję o podziale środków zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji na
dofinansowanie bieŜącej działalności DPS Częstochowa – 12500 zł, DPS Bulowice – 25000
zł, DPS Ojców – 25000 zł i Dom Wiejski Bulowice – 15000 zł. - Uchwała nr 13/ZARZ/2011
z 29.10.2011r.
- Podjęto decyzję o podpisaniu umowy darowizny samochodów (Uchwała nr 14/ZARZ/2011
z 29.10.2011r.) :
a) samochodu cięŜarowego marki Fiat Ducato o wartości rynkowej 89.900 zł,
b) samochodu cięŜarowego marki Lublin o wartości rynkowej 16.000 zł.
W/w samochody Fundacja otrzymała od Zgromadzenia Braci Albertynów w Krakowie.
- Podjęto decyzję o zatrudnieniu 4 bezdomnych męŜczyzn i 1 osobę w trudnej sytuacji
finansowej i rodzinnej – 3 osoby zatrudniono od 2 listopada 2011r. ( Sadura Andrzej,
Łacinnik Bogusław, Klimek Henryk); od 8.11.2011r. – Waldemar Święch, a od 19.12.2011r.
– Hadała Michał - Uchwała nr 15/ZARZ/2011 z 29.10.2011r.
- Podjęto decyzję o podziale środków w wysokości 25000 zł otrzymanych od Zgromadzenia
Braci Albertynów w Krakowie. Pomocą finansową wsparto DPS Przemyśl na bieŜącą
działalność - Uchwała nr 16/ZARZ/2011 z 20.12.2011r.
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- Podjęto decyzję o podziale środków w wysokości 25000 zł otrzymanych od Zgromadzenia
Braci Albertynów w Krakowie. Pomocą finansową otrzymała Kuchnia dla Ubogich
i Przytulisko dla Bezdomnych MęŜczyzn, obie 0po 12500 zł. na bieŜącą działalność Uchwała nr 17/ZARZ/2011 z 27.12.2011r.
- Podjęto decyzję o podziale środków zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji na
dofinansowanie bieŜącej działalności DPS Częstochowa – 12500 zł, - Uchwała nr
18/ZARZ/2011 z 27.12.2011r.

IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI – ODPISY UCHWAŁ W ZAŁĄCZENIU DO
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.

V. SYTUACJA FINANSOWA
 Przychody Fundacji w roku 2011:
Wyszczególnienie
Przychody z działalności statutowej:

289.299,76

20.000,00

- darowizny pienięŜne uzyskane od Zgromadzenia Braci Albertynów

109.400,43

20.000,00

- darowizna od Csilla Von Boeselager (Niemcy)

27.848,00

0

- darowizna od Stichting S.M.H.O. (Holandia)

151.910,13

0

- darowizna od TU BENEFIA

141,20

0

Przychody z działalności gospodarczej

138.410,68

0

- usługi transportowe

4.204,18

0

- usługi dzierŜawy

68.040,00

0

- ze sprzedaŜy odpadów

66.166,50

0

Przychody finansowe:

9.740,24

56,65

– odsetki od depozytu

437,03

56,65

- róŜnice kursowe

9.303,21

0

Pozostałe przychody operacyjne

3.530,00

0

- amortyzacja samochodów pochodzących z darowizny

3.530,00

0

RAZEM

440.980,68

20.056,65

Darowizna od sponsorów krajowych

109.541,63

20.000,00

Darowizna od sponsorów zagranicznych

179.758,13

0

na cele statutowe Fundacji

w tym:
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 W okresie sprawozdawczym Fundacja nie wykonywała – w ramach celów
statutowych - odpłatnych świadczeń; prowadziła działalność gospodarczą.

Wynik finansowy z działalności gospodarczej – 84.790,22 zł., z tego:
- Przychody

-

138.410,68

- Koszty

-

53.620,46

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi – 45,75 %.

 Koszty poniesione na:
Wyszczególnienie

2011r.

2010r.

Koszty realizacji działalności statutowej:

345.993,38

20.001,35

- Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie

54.561,40

2.000,00

- Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach

71.494,58

2.000,00

- Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie

95.200,00

2.000,00

- Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu

33.000,00

0

- Kuchnia dla Ubogich w Krakowie

40.714,40

0

- Przytulisko dla Bezdomnych MęŜczyzn w Krakowie

36.023,00

0

- Dom Wiejski dla Bezdomnych w Bulowicach

15.000,00

0

- Dom dla Bezdomnych i Niepełnosprawnych w Zakopanem

-

14.000,00

Koszty administracyjne:

9.176,47

1,35

- opłaty bankowe

320,47

1,35

- usługi księgowe

8.856,00

0

Świadczenia pienięŜne na bieŜącą działalność:

Koszty

działalności

handlowej

-

sprzedaŜ 33.633,50

0

makulatury
Koszty działalności usługowej (dotyczy dzierŜawy)

19.986,96

0

Koszty finansowe – róŜnice kursowe

7.044,88

0

RAZEM

415.795,19

20.001,35

 Pozostałe informacje :
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a) liczba osób zatrudnionych – 5 – stanowiska robotnicze – zatrudnieni przy działalności
gospodarczej;
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację – 6.994,80 zł – płaca
zasadnicza 5 osób zatrudnionych przy działalności gospodarczej;
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym–0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 0,00 zł;
e) udzielone przez Fundację poŜyczki – brak;
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – 0,00 zł
g) Fundacja nie nabyła obligacji, nie posiada równieŜ udziałów i akcji spółek prawa
handlowego;
h) Fundacja nie nabyła nieruchomości;
i) Fundacja nie zakupiła Ŝadnych środków trwałych, otrzymała w darowiźnie dwa
samochody;
j) Aktywa Fundacji zgodnie bilansem wynoszą 134.085,40 zł, natomiast zobowiązania
zamykają się w kwocie 3.514,61 zł.
 Podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji Ŝadnej działalności.
 Fundacja posiada zobowiązania podatkowe wynikające z zatrudnienia pracowników, a jest
to :
- podatek dochodowy od osób fizycznych

-

56,00 zł

- ZUS

-

1.394,76 zł

Fundacja składa co miesiąc deklarację rozliczeniową DRA do ZUS, oraz złoŜyła PIT-4R
i PIT-11 do Urzędu Skarbowego, a takŜe CIT-8.
 W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

...........................................................
Prezes Zarządu

................................................................
Członek Zarządu
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