
  Sprawozdanie 

z działalności Fundacji za rok 2010 

1. Fundacja Niepełnosprawnych „Sanus” 
(nazwa Fundacji) 

 

14-100 Ostróda, ul. Konstytucji 13b 
(adres dla korespondencji) 

14-100 Ostróda, ul. Konstytucji 13b 
 (adres siedziby) 

 

23.01.1992 r.     KRS 0000026673 
(data rejestracji)    (Nr księgi rejestrowej) 

 

NIP 741-10-76-103    

 

Sąd Gosp. Rejestr. w Olsztynie KPD  85 32 C/85 32 D 

Regon 510246249    (0-89) 646-31-33 
(numer identyfikacyjny REGON)   (tel/fax kontaktowy) 

 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 

 
Prezes Fundacji: 

Zofia Małek ul. Konstytucji 13b/2 14-100 Ostróda; 

 
Sekretarz Fundacji: 

Grzegorz Rojek ul. Olsztyńska 16/3 14-100 Ostróda; 

 
Skarbnik Fundacji: 

Jan Rogalski ul. Stępowskiego 27/25 14-100 Ostróda; 

 

Cele statutowe Fundacji - główna idea. 

 

  

 Pomoc materialna – rzeczowa, przekazywanie wszelkich dóbr, 

uzyskiwanych od darczyńców dla rodzin, w których choć jedna osoba jest 

niepełnosprawna. Pomoc rzeczowa, finansowa dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej, uczęszczającej do szkół. 

 Modernizacja zakupionego obiektu na własny ośrodek szkoleniowo – 

integracyjny w celu prowadzenia turnusów szkoleniowo – rekreacyjnych w 

ramach integracji środowiska. Prowadzenie turnusów Psychoedukacji i 

Socjoterapii pod nazwą „MOŻESZ JEŚLI CHCESZ”. Szkolenia przysposabiające 

do zawodu – kursy.  

 

Cele statutowe Pożytku Publicznego Fundacji. 

 

   

- pomoc materialna niepełnosprawnym (rzeczowa) 

- pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej – uczącej się 
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2. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym. 
Wszelkie działania jakie czynimy mają charakter Pożytku Publicznego  
Cóż należałoby napisać w części opisowej rocznego sprawozdania, oczywiście podstawą winien być opis 
osiągnięć, sukcesów, planów na przyszłość, rozwoju Fundacji, jednym słowem należałoby przedstawić 
działania Fundacji w superlatywach.  
Niestety Organizacje działające na rzecz potrzebujących na zasadach non-profit nie są w naszym Kraju 
dostrzegane, ani przez władze Rządu R.P. - niezależnie od opcji politycznej - ani przez Samorządy, jak 
również przez Firmy – KRYZYS – faktyczny, wirtualny, zachowawczy, czy też celowo nakręcana panika. 
Każda władza R.P. – niezależnie od opcji politycznej – swym działaniem nie czyni niczego na rzecz 
przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu, negatywnej postawy społecznej i niskiego poziomu 
wykształcenia, ubóstwa młodzieży niepełnosprawnej, oraz Organizacji pracujących na rzecz tegoż 
środowiska bez poklasków, aplauzu, apanaży. 
GUS informuje, że mamy w Polsce 210 tysięcy dzieci niedożywionych, że 2 miliony obywateli żyje w 
ubóstwie. Mamy zastraszające prognozy, że kryzys się pogłębia a jak wiadomo dotyka to 
najbiedniejszych, a kogo to interesuje ? jak kiedyś powiedział J. Urban – Rząd się wyżywi, jaki problem !!!  
      *     A jeśli już coś się u nas czyni na rzecz niepełnosprawnych to jak zwykle odwrotnie od     
             logicznych założeń. Polskę ogarną szał Spółdzielni Socjalnych i szkoleń pod znamiennym  
             tytułem „ Gotowi do pracy „. Dziwne, że nikomu nie przyszła do głowy podstawowa kolejność  
             działania, prosta logika, że aby być gotowym do pracy należy coś umieć. Wiadomym jest od lat, 
             że gro osób niepełnosprawnych ukończyło szkołę podstawową systemem indywidualnym we  
             własnych domach, względnie w szkołach – z dużą absencją chorobową - a nawet podczas         
             pobytu w Szpitalach o kierunku leczniczym i rehabilitacyjnym.  
             Pytanie ? jak można być gotowym do pracy nie mając wykształcenia ani wyuczonego zawodu, 
             jak można na takich szkoleniach uczyć beneficjenta pisania CV tłumaczyć mu jak się należy 
             zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą jak się niewiele wie i niewiele umie.  

Działalność na rzecz młodzieży niepełnosprawnej z ubogich rodzin ze środowisk wiejskich nie jest  
u nas promowana, natomiast dobrze się mają wszelkie populistyczne Organizacje zarabiając na 
szkoleniach uwieńczonych bankietami za Unijne pieniądze, pisaniu biuletynów itp. nie wiele 
znaczących działań - taka jest brutalna prawda. 

 Brak lokalu, działamy z pozycji własnych mieszkań, co nie pozwala nam zostawić pracownika 
(wolontariusza) w mieszkaniu, każdy wyjazd w teren równa się „biuro nieczynne”. Brak 
możliwości zatrudnienia pracowników etatowych, lub stażystów, brak podstaw profesjonalnego 
funkcjonowania, kontaktów z darczyńcami. Wszelkie starania o lokal są milczeniem, starosta nie 
odpowiada na nasze pisma, burmistrz również lekceważy podstawy prawne KPA – nikt nie 
odpisuje na nasze pisma o lokal, magazyn na dary rzeczowe, zupełna indolencja – samo życie!!! 

 Brak wpłat gotówkowych i darowizn rzeczowych z roku na rok równa się niemal zeru, analizując 
przyczynę faktu na podstawie bezpośrednich rozmów z firmami i otrzymanych pism 
odmownych diagnoza jest jedna – KRYZYS !!! 

 Działamy na terenie strukturalnego bezrobocia i niewielkiej ilości dużych firm, natomiast małe 
rodzinne firmy przy tak dużej ilości potrzebujących nie są skore wspierać fundacji, której sama nazwa 
kojarzy im się, jeśli nie z aferami (wypowiedzi medialne) to z bogactwem, niestety taka jest mentalność 
naszego społeczeństwa Mimo zupełnego braku wpływów gotówkowych i niewielkiej ilości darowizn 
rzeczowych nie zamierzamy likwidować fundacji. Znamy to środowisko od dwudziestu lat, znamy ich 
problemy w związku z czym nie jesteśmy w stanie dziś powiedzieć – zostawiamy was bez wsparcia, tak 
jak to czynią władze R.P. i lokalne. 

 Wszystkie dzieci są nasze, o dziwo nie dotyczy to dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dlatego nasze 
starania o wsparcie będziemy kierować do Unii Europejskiej, może władze Unijne obudzą Polskie 
władze i wyjaśnią, że Społeczeństwa Obywatelskiego nie tworzy się poprzez szkolenia działaczy małych 
Organizacji, lecz beneficjentów, tam u źródeł patologii i biedy.  Co prawda zwiększy to nasze koszty 
działalności ( tłumaczenia ) ale trudno nie mamy innego wyjścia 
 

                                             DEGRENGOLADA 
                             INNEGO  PODSUMOWANIA  NIE  WIDZĘ !!! 
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 3. Zgodnie z ROZDZ. 1 § 7 Statutu – Fundacja zostaje ustanowiona 
na czas nieokreślony. 

 

4. Okres sprawozdania finansowego obejmuje rok kalendarzowy 2010 

od 01.I.2010 do 31.XII.2010. 

 

5. Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 

 

6. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania  

działalności – w najbliższych latach nie przewidujemy  

likwidacji. 

 

7. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. 

 

8. Działalność gopodarcza (opis ze wskazaniem jej formy). 

Działalności gospodarczej nie prowadzimy. 

 

9. Uchwały Zarządu. 

w załączeniu sztuk – 2 

 

10. Przychody Fundacji. 

- spadek          -        0 zł 

- zapis          -        0 zł 

- darowizny pieniężne od osób 

fizycznych i prawnych           - 22.374,16 ZŁ  

- darowizny rzeczowe od osób      

 fizycznych i prawnych          - 97.236,46 zł 

- dotacje          -        0 zł 

- dochody z akcji charytatywnych     -        0 zł 

- wynik finansowy z działalności     

gospodarczej         -        0 zł 

- dochód z prowadzenia rachunku 

bankowego (odsetki)           zł 

- refundacja płac i składek ZUS     -        0 zł 

- przychody z różnicy ceny materiałów budowlanych  -  
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 

i osiągnięcia wyniku finansowego należy podać % stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł – j.w.  

działalności gospodarczej nie prowadzimy.     - 

 

11.kwoty przeznaczone na OPP: 

- realizację celów statutowych Fundacji OPP        130.732,29 zł 

 w tym stypendia  

- wydatki administracyjne            10.136,41 zł 
(opłaty telefoniczne, pocztowe, materiały biurowe, 

 usługi bankowe, reklama) 

- wynagrodzenie w tym ZUS  -    3015,96 zł      w tym ZUS    0 zł 

- działalność gospodarcza      - brak 

- inne wydatki ( ubezpieczenie samochodu, naprawy ) -   1.118,00 zł

  -  

( paliwo, materiały biurowe, energia)        5.921,42 zł 

- czynsz, energia elektryczna, opał     - brak 



 

 

4 

 

12. Dane o: 

 

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji  

 

- na umowę o pracę 
(wyszczególnić stanowiska) 

 

  1)kierowca 1 etat,                    

 

- w działalności gospodarczej       - 0 
(wyszczególnić stanowiska) 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych 

przez Fundację (brutto) 

wynagrodzenie           -   1.632.00 zł 

nagrody         -       0 zł 

premie          -       0 zł 

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę 

o pracę (brutto) 

wynagrodzenie           -   1.632,00 zł 

nagrody         -       0 zł 

premie          -       0 zł 

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności 

gospodarczej (brutto) 

wynagrodzenie         -       0 zł 

nagrody         -       0 zł 

premie          -       0 zł 

 

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie (brutto)  - 1.360,00 zł 

- członkom Zarządu i innych organów Fundacji  -       0 zł 

- osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą     -       0 zł 

 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń 

(brutto)         -       0 zł 

 

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach 

pieniężnych z podziałem według ich  

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców 

i warunków przyznania pożyczek oraz 

z podaniem podstawy statutowej udzielania 

takich pożyczek.        -       0 zł 

 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych 

ze wskazaniem banku       -       0 zł 

 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek  -       0 zł 
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h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu 

oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie - po zastosowaniu 95% zniżki -        0 zł 

 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych 

o wartości jednostkowej powyżej 5 000zł  -        0 zł 

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych 

we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych 

 

Aktywa             -          zł 

Zobowiązania         -         zł 

 

13. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych 

świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych 

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

 

brak 

 

14. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne), 
oraz o wyniku finansowym tej działalności 

brak 

 

15. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu 

ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych. 

 

           

Deklaracje podatkowe składane są na bieżąco. 

 

       Zarząd Fundacji: 

 

    Prezes Fundacji......................... 

Skarbnik Fundacji ..................... 

Sekretarz Fundacji ..................... 

  

          ............... 
          sporządzający 

Załączniki: 
1. Przychody finansowe 1 % 

 

 

Ostróda 30 marzec 2010 rok 

 


