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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYSTAŃ  

ZA ROK  2019 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja „Przystań” 

siedziba i adres fundacji Słupsk, ul. Gdyńska 13A, 76-200 Słupsk 

aktualny adres do 

korespondencji 
ul. Gdyńska 13A, 76-200 Słupsk 

adres poczty elektronicznej  fundacja@fundacjaprzystan.com.pl 

Regon 384243446 

data wpisu w KRS 30.08.2019 r. 

numer KRS 0000801289 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

Zofia Stodoła – Prezes Zarządu 

Elżbieta Wróbel – Wiceprezes 

Joanna Lipczyńska – członek zarządu (rezygnacja z dniem 

15.05.2020 r.), od 5.06.2020 r. – Jolanta Książek – członek 

zarządu 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

1. Szeroko pojęta pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.  

2. Utworzenie i prowadzenie centrum aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia.  

3. Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, zakładu aktywizacji zawodowej lub 

innego podmiotu ekonomii społecznej, który służy integracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych społeczną marginalizacją ze szczególnym uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.  

4. Wspieranie i aktywizowanie rozwoju osób niepełnosprawnych w sferze społecznej  

i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do samodzielności.  

5. Organizowanie różnych form wsparcia dorosłych niepełnosprawnych, utworzenie  

i prowadzenie mieszkań treningowych, chronionych i wspieranych.  

6. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pokonywaniu barier związanych  

z niepełnosprawnością.  

7. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia. 
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

 

W ciągu czterech pierwszych miesięcy swojej działalności w zakresie realizacji zadań 

statutowych Fundacja prowadziła następujące działania:  

1. Powołanie Fundacji –  powołanie Zarządu i Rady Fundacji. Opracowanie 

dokumentacji, celów, statutu i podpisanie aktu notarialnego w dniu 17 lipca 

2019r.   

2. Rejestracja Fundacji  w Krajowym Rejestrze Sądowym – złożenie wniosku do 

KRS.   

3. Opracowanie logo fundacji. 

4. Utworzenie strony www  fundacji oraz funpage na Facebooku. 

5. Podpisanie umowy z Urzędem Miasta Słupsk na użyczenie budynku na ulicy 

Gdyńskiej 13a w Słupsku w którym powstanie prowadzone przez Fundację 

Przedsiębiorstwo Społeczne  dla osób z autyzmem, niepełnosprawnością 

intelektualną  i wieloraką oraz lokalu przy ulicy Kopernika gdzie ma powstać 

Galeria Charytatywna PRZYSTAŃ, prowadzona w ramach Przedsiębiorstwa 

Społecznego.  

6. Opracowanie Biznesplanu i złożenie wniosku w Ośrodku Wsparcia Ekonomii 

Społecznej  w subregionie Słupskim,   w celu otrzymania dotacji na  utworzenie 

miejsc pracy dla podopiecznych Fundacji.  

7. Zbiórka środków na remont budynku przy ulicy Gdyńskiej  - kwesta i zbiórka 

publiczna.  

8. Pozyskanie wolontariuszy do prac budowlano - remontowych, nawiązanie 

porozumienia z Centrum Integracji Społecznej w Słupsku, wspierającego 

fundację w zakresie prac remontowych.  

9. Remont lokalu przy ulicy Kopernika. 

10. Przygotowanie przez architekta inwentaryzacji budynku na Gdyńskiej i projektu 

jego przebudowy.  

11. Pozyskanie  i zatrudnienie stażysty z Urzędu Pracy.   

12. Działania fundrasingowe –  kampania w środowisku lokalnym, udział zarządu 

fundacji w konferencjach i spotkaniach,  promocja, wywiady w TV oraz 

regionalne radio - mające na celu rozpropagowanie idei utworzenia w Słupsku 

miejsca pracy dla dorosłych z autyzmem i  niepełnosprawnością intelektualną.   

13. Organizacja koncertu charytatywnego. Koncert  z udziałem pani  Olgi Bończyk  

w dniu 13.10.2019 w  Polskiej  Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Podczas 

koncertu została przeprowadzona  licytacja i kwesta na rzecz remontu budynku  

i utworzenia Przedsiębiorstwa Społecznego dla niepełnosprawnych 

podopiecznych Fundacji.  

14. Rozpoczęcie działań remontowych, październik 2019  

15. Organizacja staży dla trójki podopiecznych w ramach  projektu „Zaplanuj swoją 

przyszłość” realizowanego przez J&C GROUP Gdyńskie Centrum Biznesu.  

16. Podpisanie umowy z OWES na uruchomienie Przedsiębiorstwa Społecznego 

„Przystań”. 

17. Otwarcie Galerii Charytatywnej przy ulicy Kopernika 2 w Słupsku - 2 grudnia 

2019r. 
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18. Współpraca  z ENGIE Sp. z o. o. w Słupsku, przygotowanie 

bożonarodzeniowego projektu, który został umieszczony na kartkach 

świątecznych firmy. 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

Podpisanie umów: nr 10/OWES/D/2019 i nr 19/OWES/P/2019 z dnia 5.11.2019 r.  

z Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 19,  

na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy  

w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii 

społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo  

w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020”. 

 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA  

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie:  
1) PKD 56.60.Z - Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury, 

sztuki,  

2) PKD 63.91.Z - Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, 

kultury i sztuki,   

3) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 

4) PKD 85.59.B - Organizacja szkoleń i warsztatów,  

5) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

6) PKD 85.60.Z -  Działalność wspomagająca edukację, 

7) PKD 87.30.Z - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,  

8) PKD 88.10.Z -  Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych, 

9) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

10) PKD 90.04.Z -  Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne 

okoliczności oraz koncertów charytatywnych,  

11) PKD 94.99. Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:  

1) PKD 14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży z dodatków do odzieży, 

2) PKD 17.24.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 

3) PKD 18.12.Z - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, 

4) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, 

5) PKD 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi, 

6) PKD 31.09.Z. - Produkcja pozostałych mebli, 

7) PKD 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 

8) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek, 

9) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 
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10) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, 

11) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

12) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 

 z gospodarką odpadami, 

13) PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

14) PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

15) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

16) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 

17) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych , 

18) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 

19) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

20) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 

21) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

22) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie, 

23) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 

24) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem, 

25) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

26) PKD 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

 

 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 

zarząd nie podejmował uchwał). 

Uchwały Fundatora z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: 

- przyjęcia Statutu, 

- wyboru członków Zarządu Fundacji, 

- wyboru członków Rady Fundacji 

 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

Przychody: 

–  54.764,80 zł  – darowizny, zbiórki publiczne;  

–  56.499,01 zł  –  dotacja OWES;  

–  8.964,00 zł    – działalność gospodarcza 
 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

Przychody – 0,00 zł 

Koszty – 0,00 zł 

 

 
 

Przychody ogółem: 120.227,81 zł 

 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

26.060,00 zł 
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Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
8.964,00 zł 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
7,46 % 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 75.959,70 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 

c) działalność gospodarczą 0 
d) pozostałe koszty 50,00 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 7.143,90 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 

c) działalność gospodarczą 0 
d) pozostałe koszty 0 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
0 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
0 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
0 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

Brak umów zlecenia 
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7. e) Dane o 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. 

Fundacja nie udzielała pożyczek 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

Santander Bank: stan na dzień 31.12.2019 r. 

- konto podstawowe – 25.391,31 zł 

- subkonto (założone na potrzeby projektu OWES)  – 196.014,39 zł 

 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

 

549,07 zł 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 

Nie dotyczy 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

Nie dotyczy 

 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

 

Nie dotyczy 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

Aktywa – 222.811,10 zł 

Pasywa – 222.811,10 zł 

 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

 

Nie dotyczy 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Nie dotyczy 

 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215).  
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x 
 

NIE 
 

 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

Brak płatności o w/w wartości  

 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

 

Brak przeprowadzanych kontroli w okresie sprawozdawczym. 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 

 

 

Telefon:  

 

 
 
 


