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SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU  Z  DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji  na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy 

WYSPA SKARBÓW 

za okres  28.02.2017  do  31.12.2017 

 

1. Informacje o Fundacji 

1.1  Dane identyfikujące fundację: 

WYSPA SKARBÓW 

80-298  Gdańsk, ul. Budowlanych 23 

REGON: 366666327 

NIP: 9571092187 

1.2  Informacje podstawowe o fundacji: 

Fundacja ustanowiona została 28.02.2017 roku, natomiast jej fundatorami są: 

 Olicon Sp. z o.o. 

 

Dnia 28.02.2017 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego fundacja wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem KRS: 0000665780 

Fundusz założycielski wynosił  10 000,00 złotych. 

1.3  Organy Fundacji: 

 Organami Fundacji są: 

 Rada Fundacji 

 Zarząd 

              W 2017 roku skład Rady Fundacji był następujący: 

 Krzysztof Michał Bruski  

 Joanna Stefania Marczak 

 Adam Włodzimierz Starzyński 

              W 2017 roku Zarząd pracował w składzie: 

 Sabina Lach-Ruszkowska - Prezes Fundacji 

1.4  Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji. 

Celami Fundacji są: 

1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia 

dzieci, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 

charytatywnym, 

2. Wspieranie działań prowadzących do wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 

3. Finansowanie operacji i leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych, zakup niezbędnego sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego, leków i środków medycznych dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej, 

4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe szpitali pediatrycznych i placówek medycznych oraz 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży realizującym 

cele Fundacji, 

5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, wczesnej diagnostyki, 

akcji szkoleniowych i informacyjnych zwłaszcza w zakresie schorzeń neurologicznych i wad wrodzonych, dzieci 

urodzonych przed terminem, schorzeń kręgosłupa, 

6. Działalność edukacyjną, psychoterapeutyczną, wydawniczą na rzecz środowiska rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia wychowawczego, 

7. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki 

rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych, 
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8. Organizowanie lub wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe konferencji, szkoleń, sympozjów i 

seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom dzieci niepełnosprawnych i ich 

rodzin, 

9. Organizowanie lub wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe imprez kulturalnych, turystycznych i 

sportowych z udziałem dzieci niepełnosprawnych. 

10. Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu dzieci niepełnosprawnych, 

11. Wydawanie i rozpowszechnianie, w tym sprzedaż wydawnictw, pomocy edukacyjnych, zabawek dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

12. Sprzedaż i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń ułatwiających porozumiewanie się, naukę i 

samoobsługę przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, 

13. Promocję i organizację wolontariatu oraz wspólnot lokalnych w tym szczególnie rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi, 

14. Współpracę z organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, 

osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi cele Fundacji, 

15. Podejmowanie i wspieranie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji. 

1.5  Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację. 

        Prowadzenie działalności gospodarczej jako dodatkowej w stosunku do statutowej: 

 Pozostałe drukowanie 

 Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

 Produkcja gier i zabawek 

 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 
wyrobów metalowych 

 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia 
i artykułów skórzanych 

 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 

 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność pomocnicza, z wyłączeniem w zakresie 
oprogramowania 

 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 

 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie  nauk społecznych i humanistycznych 

 Działalność organizatorów turystyki 

 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 
wspomagająca prowadzenie biura 

 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 Działalność wspomagająca edukację 

 Opieka dzienna nad dziećmi 

 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

 Pozostała działalność związana ze sportem 

 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 
 

1.6  Zatrudnienie.  

Fundacja nie zatrudniała pracowników w 2017 roku. 
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2.  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

 Przeprowadzono akcję zbiórki rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci potrzebujących sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego 

 Objęcie opieką dziecka niepełnosprawnego, pomoc w zorganizowaniu i finansowaniu długotrwałej 

rehabilitacji 

 Przeprowadzenie akcji zbiórki rzeczowej Rodzinie dziecka niepełnosprawnego  

 

3.  Bilans i sytuacja finansowa. 

3.1  Bilans Fundacji . 

            Spółka nie posiadała w 2017 roku aktywów trwałych, natomiast na kapitał własny składają się środki     
            pieniężne. 
 

3.2  Wyniki finansowe. 

            Zysk netto w 2017 roku wyniósł 1 487,50 zł. 

            W 2017 roku Fundacja uzyskała przychód w wysokości 2 095,00zł.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3  Nie dotyczy 

. 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

Gdańsk,12.06.2018 rok                                                                                                              …………….……………….…………….                                                                                                                 
                                                                                
           Prezes Fundacji 
 
 
 

 31.12.2017 rok 

Przychody netto  

Koszty działalności operacyjnej 607,50 

Pozostałe przychody operacyjne 2 095,00 

Koszty finansowe  

Zysk ( strata) netto 1 487,50   

  31.12.2017 rok 

AKTYWA 
aktywa trwałe  

aktywa obrotowe  11 487,50 

PASYWA 
kapitał własny 11 487,50 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  


