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I 

Nazwa Fundacji: Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie” 
Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 26,  
Data wpisu i numer w KRS: 
 data rejestracji: 21.05.2008,  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS 
KRS:                       0000306566 
REGON: 220615837  
NIP: 588-22-90-881 
 
 
Zarząd Fundacji: 

Ks. Marek Barański, - Prezes zamieszkały: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 26.  
Ks. Lech Bogdan Idźkowski – Wice Prezes ; zamieszkały: 84-230 Rumia,  
ul.   Dąbrowskiego 26. 
Joanna Magdalena Szczepańska sekretarz; zamieszkała: 84-230 Rumia,  
ul. Kwiatowa 30. 
Joanna Maria Mufel – skarbnik; zamieszkała: 84-230 Rumia, ul. Kolejowa 3. 
Mirosław Michał Słowikowski – członek zarządu zamieszkały: 84-230 Rumia, 
 ul. Chrobrego 29. 

 
Cele statutowe fundacji: 

 
1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży ze środowisk 

najuboższych, rzez działania opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i  sportowe w 
oparciu o system wychowawczy św. Jana Bosko, który pragnął, aby każdy młody 
człowiek stał się dobrym chrześcijaninem, a zarazem uczciwym i odpowiedzialnym 
obywatelem. 

2. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw, które byłyby odpowiedzią na patologię 
społeczną wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym nastawieniem na obszary 
ludowe. 

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i działań na rzecz  
integracji europejskiej oraz promowanie społecznego i kulturalnego rozwoju 
człowieka, 

4. Ewangelizacja środowisk najuboższych, 
5. Pomoc w odbudowie rodzin dotkniętych patologią społeczną,  
6. Działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównaniu szans  

i aktywizacja zawodowa rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej. 
 
 
 
 
 
 



 
 

II 
 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej (z podaniem realizacji celów statutowych 
oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych) 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej w  
placówkach opiekuńczo-wychowawczych względem dzieci i młodzieży  
najbardziej potrzebującej zgodnie z własnymi celami statutowymi. 

  2. Rozwijanie umiejętności podczas zajęć dodatkowych, wyrównujących i 
      sportowych. 
  3. Organizowanie i przeprowadzanie działań ewangelizacyjnych, formacyjnych  

oraz promujących kulturę i zdrowie, szczególnie wśród środowisk ludowych  
(rekolekcje, festyny, odczyty itp.). 

  4. Badanie środowisk ubogich, zaniedbanych i zagrożonych oraz podejmowanie 
      działań mających na celu eliminowanie przyczyn patologii i ubóstwa (akcje 
      wolontariuszy, wywiad społeczny). 
  5. Organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej. 
  6. Organizowanie okazjonalnych wycieczek i spotkań formacyjnych, półkolonii i  

turnusów wakacyjnych w okresie wakacji i ferii. 
  7. Organizowanie zbiórek, loterii, imprez charytatywnych, imprez masowych itp. 
  8. Organizowanie formacji animatorów i wolontariuszy 
  9. Promocja wydawnictw z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i innych używek 
      powodujących patologię społeczną. Propagowanie książek, prasy, filmów, 
      spektakli teatralnych, wystaw, koncertów i innych form przekazu rozwijanych  

przez postęp cywilizacyjny społeczeństw. 
10. Działalność na rzecz podniesienia kwalifikacji wychowawców i innych  

pracowników, ich umiejętności animacji, znajomości systemu prewencyjnego  
Księdza Bosko, umiejętności prowadzenia fundacji i osiągania celów  
statutowych fundacji (organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych). 

11. Organizację szkoleń, stypendiów szkoleniowych, pośrednictwa pracy i  
doradztwa zawodowego dla wychowanków, ich członków rodzin i  
bezrobotnych ze środowisk ludowych. 

12. Organizowanie miejsc pracy i praktyk dla wychowanków, które byłyby przede 
      wszystkim miejscem kształtowania obowiązku zawodowego, postaw 
      moralnych i patriotycznych. 
13. Udzielanie stypendium dla uzdolnionych wychowanków w celu kształcenia lub 
      na otwarcie działalności gospodarczej. 
14. Prowadzenie działań inwestycyjnych i wspieranie innych inwestycji, które 
      przeznaczone będą na placówki dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, 
      bursy. 
15. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i 
      jednostkom organizacyjnym podejmującym i prowadzącym działalności 
      zbieżną z celami Fundacji. 
16. Współpracę z innymi ośrodkami i fundacjami, z organami administracji 
      państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, z 
      instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych oraz 
      z osobami prawnymi i fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą 



      wspierać cele Fundacji. 
17. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji. 
18. Organizację i zarządzanie bazą materiałową dla realizacji celów statutowych. 
GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI 

SALEZJAŃSKIEJ  FUNDACJI „ZWIASTOWANIE”  

W ROKU 2015: 

 
 

1. Projekty zrealizowane ze środków Powiatu Wejherowskiego: 

✓ Prowadzenie Grupy Wsparcia Dziennego o zasięgu ponad Gminnym im. bł.          

Piątki Poznańskiej w Kniewie dla 30 młodzieży z terenu powiatu          

wejherowskiego; 

 

2. Projekty zrealizowane ze środków Gminy Rumia: 

✓ Prowadzenie Grupy Wsparcia Dziennego dla 15 dzieci i młodzieży z  gminy 

Rumia. 

 

 

3. Projekty Partnerskie  z OSP Kniewo zrealizowane ze środków Gminy Wejherowo:  

✓ „Białe szaleństwo” kulig z ogniskiem dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu            

Gminy Wejherowo; 

✓ Konkurs Plastyczny „Moja Straż Pożarna”, dla dzieci i młodzieży z terenu           

Gminy Wejherowo; 

✓ Festyn rodzinny św. Floriana - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu            

Gminy Wejherowo; 

 

4. Projekty zrealizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa       

Pomorskiego 

✓ Zajęcia Warsztatowe, wyrównawcze, edukacyjne, sportowe - dla dzieci i         

młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego o zasięgu ponad gminnym. 

✓ Wycieczka Warszawa  -  dla dzieci i młodzieży z powiatu wejherowskiego. 

✓ Spływ kajakowy rzeką Pilawą - dla dzieci i młodzieży z powiatu           

wejherowskiego.  



 

5. SPunktu zbiórki publicznej „Dobry Uczynek” zmienił      

lokalizację w Rumi na ul. Dąbrowskiego 26. Sklep za         

niewielkie pieniądze sprzedaje rzeczy, a zyski są       

przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Można również do        

sklepu przekazywać dary nowe bądź używane. Wszyscy pracujący w sklepie to           

wolontariusze.  

 

6. Zrealizowano ze środków własnych - Przekazano środki finansowe własne na          

rzecz Salezjańskiego Centrum Młodzieży im. Św. Jana Bosko w Kniewie. 

 

✓ Wsparcie finansowe pracowni ceramicznej, drukarskiej, tapicerskiej, laseru,       

stolarskiej w Centrum; 

✓ Organizacja i wsparcie finansowe dla 30 uczniów Gimnazjum Salezjańskiego         

im. ks. I. Błażewskiego w Kniewie: 

- na przelot samolotem do Warszawy;  

- spotkanie młodzieży „Weekend z Księdzem Bosko” w Szczecinie,         

Bydgoszczy;  

- spotkanie rekolekcyjne z Witkiem Wilkiem; 

- rajd rowerowy; Pielgrzymka Ewangelizacyjna do Częstochowy,  

- spływ kajakowy; 

 

7. Przekazano środki finansowe i na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej          

„Nasz Dom” w Rumi 

 
 
 

III 
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego: 
 

Nie dotyczy. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Odpisy uchwał zarządu fundacji: 
 

W załączeniu. 
 
 

V 
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem źródeł: 

- spadek: 
Nie wystąpiły. 

- zapis: 
Nie wystąpiły. 

- darowizny: 
− Otrzymana darowizna od osób fizycznych w wysokości 103 020,50 zł. 
− Otrzymana darowizna od osób prawnych w wysokości  4 083,69zł 

- środki pochodzące ze źródeł publicznych: 
w tym: 

                            - Urząd Marszałkowski                        9 000,00 
                           - Urząd Gminy Rumia                       119 950.00  
                           - Gmina Wejherowo                              9 500,00 
          -Zebrane  środki w ramach zbiórki publicznej    104 341,63 

- odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych  
(z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 

 Nie  wystąpiły. 
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: 
− wynik finansowy na tej działalności 

Nie  dotyczy. 
− procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.  
Nie dotyczy. 

 



VI 
Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych: 
− Realizacja zadania Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9 000,00 
− Realizacja zadań Urzędu Gminy Rumia 117 272,78 
− Realizacja zadań Gminy Wejherowo 9 500,00 
− Środki przekazane dla Salezjańskiego Centrum Wychowania Młodzieży w 

Kniewie – 74865,93 
− Koszty zbiórki publicznej (opłaty i koszty związane z punktem zbiórki 

publicznej – 29 630,62 
− Pomoc materialna (zakup kuchenki gazowej) – 660,01 
− Środki przekazane na kult religijny 301,32 
− Środki przeznaczone na działalność Naszego Domu 49 324,77 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 
19 634,05 zł – zużycie materiałów i energii 
463,80 zł – podatki i opłaty 

        5 643,91 zł – koszt usług obcych 
         19 113, zł – koszt wynagrodzeń  

                     2 132,28 zł – pozostałe ( opłaty za autostrady, ENIRO Panorama firm) 
       46 987,93 zł – suma kosztów administracyjnych. 
c) działalność gospodarczą: 

Nie dotyczy. 
 

 
VII 

1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji, z podziałem wg. Zajmowanych stanowisk, z  
    wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 
 

1/ Wychowawcy – 3 osoby 
                                                     2/ Kucharz       - 1 osoba 
                                                     3/ Pracownik biurowy 1 osoba 
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona przez fundację łącznie ze środkami 
pochodzącymi  z dotacji : 

a) wynagrodzenia    41 244,41 
b) nagrody  
c) premie      300,00 
d) inne świadczenia  chorobowe – 1 613,60 

                     e) obciążenia ZUS pracodawcy  -   8 491,59 
 

osobom zatrudnionym wyłącznie w działalności gospodarczej: 
a) wynagrodzenia  
b) nagrody 
c) premie 
d) inne świadczenia 

 
 Nie  wystąpiły 

 
3. Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego przez fundację członkom zarządu i  
    innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością  
    gospodarczą z podziałem na: 

a) wynagrodzenia 



b) nagrody 
c) premie 
d) inne świadczenia 

 
Nie  wystąpiły (Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu w 2011 r.) 

 
4.  Kwota wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wypłacona przez fundację łącznie ze 
środkami pochodzącymi z dotacji  
 

26 914,40 zł 
 
5. Kwota udzielonych przez fundację pożyczek pieniężnych – z podziałem wg. wysokości,  
    ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek oraz z podstawą  
    statutową ich udzielania. 
 

Nie  wystąpiły. 
 
6. Kwoty ulokowane przez fundację na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banku) 
 

Bank Spółdzielczy Rumia, kwota środków na rachunku bieżącym: 7427,53 zł 
 
7. wartość nabytych przez Fundację obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub  
    nabytych akcji w spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek.: 
 

Nie wystąpiły. 
 
8. Nabytych przez Fundację nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot  
    wydatkowanych na to nabycie. 
 

Nie wystąpiły. 
 
9. Nabytych przez Fundację pozostałych środkach trwałych. 
 

Nie wystąpiły. 
 
10. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  
      finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 
 

469 500,00 zł     – środki trwałych fundacji. 
  15 150,23 zł – środki pieniężne fundacji w kasie i na rachunku bankowym. 
484 650,23 zł – suma aktywów w 2013 r. 

 
454 650,72 zł – fundusz statutowy fundacji. 
  15 778,27 zł – zysk za 2013 rok. 
  14 221,24 zł –  zobowiązania krótkoterminowe 
484 650,23 zł – suma pasywów w 2013 r. 

 
 

VIII 
Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym 



tej działalności. 
 

Nie wystąpiły. 
 

IX 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych (wraz z 
informacją w sprawie składanych deklaracji podatkowych). 
 
Na fundacji ciąży zobowiązanie podatkowe w wysokości: 3075,47 zł (ub. społeczne i 
zdrowotne), 791,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych.  
Fundacja w rozliczeniu za rok podatkowy 2013 złożyła deklarację CIT-8 w Urzędzie 
Skarbowym w Wejherowie, odnotowując zysk w wysokości  15 778,27 zł. 

 
X 

Informacja o przeprowadzonych w danym okresie sprawozdawczym kontrolach (wraz z jej 
wynikami). 
 

Nie wystąpiły. 
 
 
 
Podpisy członków zarządu fundacji:: 
 
 
 
 


