
Sprawozdanie z działalności w 2005 roku
Fundacji „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux

I. 
Fundacja „Ku Mądrości” im. Dr Anny Dux została powołana umową o ustanowieniu Fundacji 
sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 31.01.2003 r. - repertorium Nr 635/2003.
1. Nazwa: 

Fundacja Ku Mądrości im. dr Anny Dux.
2. Siedziba:

kraj  POLSKA,  woj.  MAZOWIECKIE,  powiat  SOKOŁOWSKI,  
gmina SOKOŁÓW PODLASKI, miejsc. SOKOŁÓW PODLASKI,
i adres: 
ul. KSIĘDZA BOSKO, nr 1, lok. ---, kod 08-300, poczta SOKOŁÓW PODLASKI.

3. Data wpisu w KRS: 
24.03.2003.

4. Numer KRS: 
0000156069

5. REGON:
712538346

6. Członkowie Zarządu:
- Ks. Rafał Mariusz Wroniecki, prezes, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2.
- Ks. Łukasz Piotr Mastalerz, wiceprezes, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2.

7. Członkowie Rady Fundacji:
- Halina Murawska, przewodnicząca, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, 
ul. Spółdzielcza 2/13
- Michał Siemieniak, wice przewodniczący, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bos-
ko 8a/17
- Teresa Czaczkowska-Włoga, sekretarz, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 70
- Witold Bartosiak, członek, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 7
- Ks. Julian Dzierżak, członek, zam. 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2.

II.
Zgodnie z jego treścią umowy celem fundacji jest:

- wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej.
- Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej.
- Wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych.
- Wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży.
- Pomoc w przystosowaniu do życia społecznego.
- Wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych

Majątek  początkowy  Fundacji  stanowiący  fundusz  założycielski  określono  w  wysokości 
10.000,00zł., z czego kwotę 5.000,00 zł. przeznaczono na działalność gospodarczą.

Statut Fundacji ustalony przez Fundatora w dniu 31.01.2003 r. między innymi stanowi:

- w § 2 - Fundacja posiada osobowość prawną;
- w § 3 – siedzibą Fundacji jest Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosko 1;
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- w  §  4  –  Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  –  dochody  z  tej 
działalności można przeznaczyć wyłącznie na cele statutowe;

- w § 8 – cele określone w akcie notarialnym i statucie realizowane mogą być przez:
1) organizowanie  i  finansowanie  pomocy  dla  młodzieży  znajdującej  się  w 

szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
2) stypendia i nagrody dla młodzieży uzdolnionej i wyróżniającej się w nauce,
3) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami prywatnymi;

- w § 9 majątek fundacji stanowi:
1) fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł. w tym część przeznaczona na 

działalność gospodarczą 5.000,00 zł.,
2) środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku 

prowadzenia działalności;
- w § 10 dochodami Fundacji są 

1) dotacje,  subwestycje,  spadki,  zapisy  i  darowizny  od  osób  krajowych  i 
zagranicznych,

2) dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
3) odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
4) dochody i operacje kapitałowe,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) dochody z działalności gospodarczej,

- §  12  –  decyzje  w  sprawie  przyjęcia  spadków,  zapisów,  subwencji,  dotacji  lub 
darowizny podejmuje Zarząd Fundacji.

IV.  Działalność Fundacji w roku 2005

-  Współpraca  z  Salezjańskim LO i  Salezjańskim Gimnazjum w Sokołowie  Podlaskim w 
programie stypendialnym skierowanym do uczniów tych szkół. Fundacja finansuje stypendia 
socjalne i naukowe. Refundacja kosztów stypendialnych zaplanowana jest na marzec 2006.

-  Współpraca  z  Salezjańskim LO i  Salezjańskim Gimnazjum w Sokołowie  Podlaskim w 
programie reorganizacji pracowni komputerowej w tym zakupu sprzętu komputerowego dla 
tej pracowni. Sfinansowanie projektu jest przewidziane na marzec 2006. 

-  Organizacja  konferencji  dla  organizacji  społecznych i  biznesu pod hasłem: „Jak pomóc 
sobie i innym”. Impreza ta została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Sokołów 
Podlaski,  Gazety  Prawnej,  Fundacji  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w  Warszawie, 
Stowarzyszenia Ruchu Inicjatyw Społecznych „Praca” w Warszawie.

- Współfinansowanie projektu Międzynarodowy Wolontariat DON BOSCO

Celem Projektu jest szkolenie młodych wolontariuszy

Cel ten jest realizowany poprzez: 
- ogólnopolskie spotkania szkoleniowe oraz spotkana w grupach regionalnych i lokalnych
-  zaangażowanie  w  swoim  środowisku  na  rzecz  potrzebujących:  oratoria  salezjańskie, 
świetlice środowiskowe, obozy dla uchodźców …
- uwrażliwianie na problemy krajów rozwijających się, prelekcja, wystawy z misjonarzami, 
projekcje filmów …
- wyjazdy krótkoterminowe do 3 miesięcy w okresie wakacyjnym do pracy z dziećmi na 
Wschód (Rosja i Ukraina) i Albanii
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- wyjazdy długoterminowe jednoroczne do krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji 

- Współpraca z Oratorium bł. Filipa Rinaldiego w Sokołowie Podlaskim w celu finansowania 
kolonii letnich dla dzieci młodzieży. 

- Organizacja I edycji konkursu na Najlepszego Gimnazjalistę Powiatu Sokołowskiego

Ideą  konkursu  jest  promowanie  uczniów  osiągających   wysokie  wyniki  w  nauce, 
posiadających  wysoką  motywację  do  pracy,  posiadających  szerokie  zainteresowania, 
aktywnie  działających  w  swoim środowisku  lokalnym.  Konkurs  ten  będzie  wydarzeniem 
cyklicznym  na  terenie  powiatu.  Przyznawanie  każdego  roku  tytułu  „Najlepszego 
Gimnazjalisty  Powiatu”  ma  motywować  uczestników  do   pracy  naukowej,  godnego 
reprezentowania szkoły a także by było wynagrodzeniem ich codziennej pracy na tym polu. 

Według regulaminu konkursu, każde gimnazjum powiatu reprezentuje jeden uczeń, 
który osiągnął najwyższą średnią ocen w drugim semestrze roku szkolnego 2004/2005, ma 
bardzo dobrą opinię w szkole oraz aktywnie działa w środowisku szkolnym i lokalnym. 
Stała data konkursu przypada na 6 grudnia. 

- Stworzenie strony internetowej www.fundacja.sdb.pl 

- Współpraca z parafią św. Jana Bosco oraz lokalną prasą w celu upowszechniania 
działalności Fundacji.

- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem  Klon/Jawor w celu upowszechnienia 
działalności Fundacji w bazie www.ngo.pl 

V. Fundacja w 2005 r. osiągnęła następujące przychody i koszty:

Przychody
Konto 700 – przychody działalności statutowej – 537.648,10 zł, z tego:

przychody z działalności statutowej: 48.761,27 zł
wyniki dodatni z ubiegłego roku: 488.886,83 zł

Konto 750 – przychody finansowe – 23.534,82 zł
Na wymienionym koncie zaksięgowano: 
- podwyższenie wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (DWS Polska 

FIO RP Plus) – 23.492,50 zł
- uzyskane odsetki bankowe z tytułu lokat środków finansowych na rachunku bankowym – 

42,32 zł
Ogółem przychody wg Fundacji za 2005 r. wyniosły 561.182,92 zł
Koszty
Konto 400 – koszty zadań statutowych – 17.152,96 zł
Fundacja poniosła wydatki na:
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży
- dofinansowanie międzynarodowego wolontariatu Don Bosco
- zakup nagród konkursowych „Super-Gimbus 2005”
Konto 761 – pozostałe koszty – 946,45 zł
-pronumerata, opłaty za sprawozdania KRS, prowizje
Konto 751 – koszty finansowe – 357 zł
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Ogółem koszty fundacji w 2004 r. wyniosły 18.474,41 zł 
Dochód  Fundacji  za  wymieniony  okres  wyniósł  542.708  zł  i  w  zeznaniu  CIT-8 
zadeklarowano go jako zwolniony od podatku w rubryce 36.
Rada Fundacji postanowiła zysk w kwocie 542.708,51 zł przeksięgować na przychody roku 
następnego.

VI. W realizacji tych projektów Fundacja współpracowała z następującymi 
instytucjami:

1. Salezjańskie Liceum i Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim.
2. Dom zakonny Towarzystwa św. Franciszka Salezego w Sokołowie Podlaskim.
3. Urząd Miasta Sokołów Podlaski.
4. Starostwo Powiatowe.
5. Sokołowski Ośrodek kultury.
6. Gimnazja powiatu sokołowskiego.
7. Oratorium św. Filipa Rinaldiego w Sokołowie Podlaskim.
8. Stowarzyszenie Lokalne SALOS.
9. Międzynarodowy Wolontariat DON BOSCO.
10.  Firma EDCOM.
11. Zespół taneczny Fatum Sokolik.
12. Gazeta Powiatowa.
13. Życie Sokołowa.
14. Gazeta Sokołowska.
15. Katolickie Radio Podlasie.

Dzięki  zdobytym  środkom  finansowym,  darowiznom,  zaangażowaniu  wolontariuszy  i 
wielu ludzi dobrej woli udało się zrealizować zakładane zadania.
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