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SPRAWOZDANIE 
 

z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2016 
 
Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku   w 

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji. 
 

I. 
 
1. Nazwa: Fundacja im. Księdza Jordana. 
Adres siedziby: 55-120 Oborniki Śląskie; Bagno 86. 
 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13 luty 2002 roku (pierwsza 
rejestracja w Rejestrze Fundacji w dniu 12 lutego 1992 r numer F-805/92, Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Sąd Gospodarczy). 
Ostatni wpis w KRS w roku sprawozdawczym dotyczy wzmianki o złożonych 

dokumentach: 21.06.2016 r. 

Numer KRS:  0000090846 

Numer Regon: 930665060 

Numer NIP: 915-13-13-523 

 

Członkowie Zarządu: 

 
Prezes zarządu – Aleksander Jasiński  
zam. 33-326 Paszyn nr 138; 
Członek zarządu – Ambroży Skorupa 
zam. 24-150 Nałęczów; ul. Różana 1; 
Członek zarządu – Grzegorz Jabłonka 
zam. 43-300 Bielsko-Biała; ul. NMP Królowej Polski 15 
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Cele statutowe fundacji: 
- gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz rozwoju 

Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie; 
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykładowców i pracowników 

Seminarium; 

- fundowanie stypendiów dla studentów i personelu dydaktyczno-
wychowawczego Seminarium. 

 
2.  Zgodnie ze statutem Fundacja ustalone cele winna realizować poprzez: 

- rozpowszechnianie wiadomości o działalności Seminarium Duchownego w 
zakresie formacji kandydatów do życia zakonnego i kapłaństwa; 

- współpracę ze środowiskami nauki i oświaty w kraju i za granicą; 

- prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą.  
 
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Przedmiotem odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 
może być: 

- produkcja mebli pozostała z wyjątkiem działalności usługowej; 

- wytwarzanie energii elektrycznej; 
- dystrybucja energii elektrycznej; 
- dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody); 
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku  domowego i osobistego; 
- wynajem nieruchomości na własny rachunek; 
- pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. 

 

Natomiast przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego może być: 

- wydawanie gazet; 
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; 
- działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana; 
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- stołówki. 
 
3. W okresie sprawozdawczym Fundacja  nie podejmowała działalności 
gospodarczej 
 
4.  W roku sprawozdawczym Zarząd Fundacji spotkał się na czterech 
posiedzeniach: 19 marca, 28 maja, 28 września, 17 grudnia. Podjęto uchwałę o 
przeznaczeniu zysków z działalności fundacji za 2016 rok.  
 
5. Przychody w 2016 roku: 
Łączna suma przychodów w 2016 roku wynosiła 23.765,26 zł 
Źródła przychodów były następujące: 

- darowizny od osób fizycznych (w tym 1% podatku na OPP)  17.519,55 zł 
- przychody finansowe:             6.245,71 zł 

 

6. Informacja o kosztach w 2016 roku: 
- działalność statutowa 20.000,00 zł 
- koszty administracyjne 20.451,80 zł 
 

7.a) Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji: Fundacja nie zatrudniała    w 
okresie sprawozdawczym żadnych pracowników czy to na podstawie umowy o 
pracę, czy też zlecenia. Członkowie Zarządu, zgodnie ze Statutem Fundacji, 
pełnili swoje funkcje nieodpłatnie. 
b) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:             W 
okresie sprawozdawczym Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń. 
c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:      W 
okresie sprawozdawczym Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń. 
d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: W okresie 
sprawozdawczym Fundacja nie zawierała takich umów , nie wypłacała zatem z 
ich tytułu wynagrodzeń. 
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e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: W okresie 
sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych  

- PKO Bank Polski SA: 
o na końcu okresu: 8.620,95 zł 

W okresie sprawozdawczym  Fundacja  posiada jednostki uczestnictwa  w 
następujących funduszach SUISSE: 
 - stabilnego wzrostu 69.650,00 zł 
 - zrównoważony 69.300,00 zł 
Ich wartość rynkowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 
 - stabilnego wzrostu 79.539,20 zł 
 - zrównoważony 67.975,54 zł 
 g) Dane o kwotach posiadanych w gotówce:  

o na końcu okresu: 742,71 zł 
h) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa handlowego: W okresie sprawozdawczym 
Fundacja nie nabywała wymienionych aktywów. 
i) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie: W okresie sprawozdawczym Fundacja nie 
nabywała wymienionych aktywów. 
j) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: W okresie sprawozdawczym 
Fundacja nie nabywała wymienionych aktywów. 
k) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji: 
 - wartość aktywów 216.652,03 zł 
 - wartość zobowiązań 0,00 zł 
 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe                  i 

samorządowe: W okresie sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała takich zleceń. 
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9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych i składanych deklaracji podatkowych.  
Fundacja składa miesięczne rozliczenia do Urzędu Skarbowego w Trzebnicy na 
druku VAT-7 oraz roczne rozliczenie CIT-8. 

 
II. 

 
W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola. 


