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Wprowadzenie do sprawozdania 

Głównym , szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest promowanie profilaktyki i 
leczenia różnorodnych problemów zdrowotnych (trudno gojące się rany , choroby 
cywilizacyjne) w oparciu o naturalne produkty lniane. 

W roku 2010 Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o otrzymane darowizny od 
instytucji i osób prywatnych i pracę społeczną wolontariuszy i grupy założycielskiej Fundacji. 
Odbiorcą świadczeń fundacji są głównie ludzie cierpiący na przewlekłe rany o różnej etiologii 
oraz zainteresowane profilaktyką chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca i choroby 
nowotworowe. 

Sprawozdanie sporządzone zgodnie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 (Dz.U.Nr.50) w układzie określonym w  §2. 

Ad §2 p.1  

Dane rejestracyjne i identyfikacyjne Fundacji: 

Nazwa fundacji:    

FUNDACJA LINUM  

NA RZECZ PROZDROWOTNEGO ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW Z LNU 

Nazwa skrócona: Fundacja Linum 

 Siedziba i adres Fundacji:      54-066 Wrocław, 
    ul . Stabłowicka 147/149 
 Data ustanowienia Fundacji aktem notarialnym; 11 -05- 2009r. 
Fundacja Linum jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy dla miasta Wrocławia, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000335041 (data wpisu do KRS:17-08-2009). 

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie   REGON:021053649 

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, została powołana na czas nieokreślony. 



Fundacja Linum   Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok 

Strona | 2  

 

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:  
 Prezes Zarządu  - Jan Szopa –Skórkowski   

PESEL 46010603172 
zam., ul.Mikołowska 32, 51-515 Wrocław,  

 Członek  Zarządu          -  Magdalena  Żuk 
 PESEL 74102805966  

zam. ul.Ostroroga1/2 ;52-412 Wrocław 

  
Cele działalności statutowej fundacji: 

1) Promocja działań wspierających leczenie przewlekłych ran o różnej etiologii, 
2) Wzrost świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki chorób cywilizacyjnych 

takich jak cukrzyca, choroby nowotworowe Promocja działań wspierających leczenie 
przewlekłych ran o różnej etiologii, 

3) Podnoszenie, jakości życia poprzez innowacyjne zastosowanie naturalnych, 
prozdrowotnych związków pozyskiwanych z lnu, 

4) Prowadzenie prac rozwojowych związanych z produkcją eksperymentalną oraz 
testowaniem produktów. 
 

Ad §2 p.2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji.   

W roku 2010 fundacja realizowała swoje cele poprzez: 

1) Gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na działalność związaną z 
realizacją celów statutowych fundacji. 
W roku 2010 Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o otrzymane darowizny 
od instytucji i osób prywatnych, jednak w oparciu pracę społeczną wolontariuszy i 
grupy założycielskiej Fundacji. 

2) Propagowanie zastosowania produktów z lnu do leczenia i profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, choroby nowotworowe Promocja działań 
wspierających leczenie przewlekłych ran o różnej etiologii. Pozyskiwanie, 
przetwarzanie i upowszechnianie informacji dotyczącej stosowania naturalnych 
opatrunków lnianych. 
Udział w konferencjach naukowych i wygłoszenie wykładów mających na celu 
propagowanie stosowania produktów wytworzonych w oparciu o len w profilaktyce i 
leczeniu chorób cywilizacyjnych. Promocja stosowania i zapoznanie środowiska 
naukowego ze skutkami terapii opatrunkami lnianymi. 
Udział w Międzynarodowej konferencji „International Conference on Antimicrobial 
Research” Valladolid, Hiszpania.-Prezentacja 2 posterów.  

3) Działalność związaną z wdrażaniem wyników prac naukowych dotyczących 
zastosowań medycznych lnu, opracowaniem nowoczesnych preparatów o 
właściwościach leczniczych. 
 
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wyrobów medycznych (materiał 
opatrunkowy z lnu). 
Przystąpienie do procesu  certyfikacji opatrunków lnianych zakończone uzyskaniem 
Certyfikatu  na Materiał opatrunkowy z lnu do stosowania rozłącznie i w połączeniu z 
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substancją : LinFix –wycią z wytłoków nasion lnu, OilFix –emulsja z oleju nasion 
lnu.(Certyfikat WE nr.03/2010/MD/II/1435).  
Przystąpienie do procesu rejestracji opatrunku z lnu, jako wyrobu medycznego 
przygotowanie stosownych materiałów do wszczęcia procesu rejestracji. 
 

4) Transfer opracowanych technologii i współpracę z ewentualnymi partnerami 
przemysłowymi. 

W dniu 25.02.2010 zawarto Umowę o współpracy z Firmą Oleofarm regulującą 
zasady współpracy w zakresie tłoczenia oleju z nasion lnianych. 

5) Działalność promocyjną w zakresie realizacji celów statutowych. Utrzymywanie 
serwisu internetowego. 
Utrzymywanie strony internetowej Fundacji Linum o adresie www.leczenielnem.pl i 
uzupełnianie aktualnych danych dotyczących oferty fundacji przez wolontariuszy 
fundacji. 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wolontariuszy Fundacji dotyczących jakości i 
ilości związków o aktywności biologicznej obecnych w lnie a mających potencjalne 
zastosowanie biomedyczne. 

6) Działania mające na celu odnowienie tradycji upraw lnu w Polsce. 
Konsultacje ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich. 

 
Powyższe cele były zgodne z założeniami statutowej działalności Fundacji, stanowią 
jednocześnie podstawowe kierunki działalności i będą kontynuowane w następnych latach. 
 
Ad §2 p.3 Fundacja Linum nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Ad §2 p.4. Uchwały zarządu Fundacji Linum podjęte w roku 2010. 
W roku 2010 podjęto 7 uchwał. Spis uchwał stanowi załącznik do sprawozdania. 
 
Ad §2 p.5. 
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł.  
Darowizny od osób prywatnych     –    371.109,26 PLN 
Darowizny od instytucji i firm       –              0,00 PLN    
Inne przychody statutowe              –         5.433,86 PLN 
Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych     –     164.303,49 PLN 
 
Przychody w kwocie 540.846,61 PLN dotyczyły wpłat na działalność Fundacji i były 
przychodami statutowymi Fundacji Linum. 
W pozycji inne przychody statutowe wykazano odsetki od środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych Fundacji. 
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 
 
Ad §2 p.6. 
Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizacja celów statutowych: 
Wytworzenie prototypów opatrunków lnianych stosowanych przez 
osoby cierpiące na trudno gojące się rany o różnej etiologii (zlecano 
odpłatnie firmie MADEX z Malborka) 

–  218.897,28 PLN 

Proces certyfikacji opatrunków lnianych –    25.007,20 PLN 
b) koszty administracyjne:  
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Koszty wysyłki i pakowania opatrunków lnianych, opłaty telefoniczne. –      3.153,06 PLN 
c) działalność gospodarczą: 

Fundacja Linum nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

d) Pozostałe koszty: 
Koszty biurowe                  –       0,00 PLN 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej                        –     2.400,00 PLN 
 
Ad §2 p.7. 

a) Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. 
Na podstawie Umowy zlecenia pracowali: 
• Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 91-384 Łódź – (czas trwania umowy 

03.08.2009-31.12.2010) – Wykonanie badania czystości mikrobiologicznej przed 
sterylizacją i po sterylizacji w wyrobach medycznych produkowanych przez Fundację 
Linum –opatrunki z lnu o właściwościach leczniczych. Badania wykonane w 
Systemie, Jakości GMP. 

• Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 91-384 Łódź – (czas trwania umowy 
16.10.2009-16.10.2010) – Wykonanie badania działania drażniącego i uczulającego 
wyrobów medycznych produkowanych przez Fundację Linum –opatrunki z lnu o 
właściwościach leczniczych. Badania wykonane w Systemie, Jakości GMP. 

• Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 91-384 Łódź – (czas trwania umowy 
29.04.2010-31.12.2010)-Badania toksyczności włókna, emulsji lnianej i ekstraktu z 
wytłoków nasion in vivo na myszach laboratoryjnych. 

Na podstawie Umowy o Dzieło pracował: 
Michał Szatkowski, PESEL 84071820374, (czas trwania umowy 1.05.2010-31.08.2010)- 
Konsultacje w zakresie systemu zarządzania dla wyrobów medycznych. 
b) Nie wypłacano wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę 
c) Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia z racji pełnienia swoich funkcji w 

Zarządzie. Nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia. 
d) Z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłacono: 12.320,00 PLN 
e) W roku 2010 fundacja nie udzielała pożyczek. 
f) Środki ulokowane na kontach bankowych –stan na dzień 31.12.2010: 

Fundacja posiada dwa konta bankowe w ING Banku Śląskim·, Oddział we Wrocławiu 

ul.Generała Bema 2, 50-265Wrocław. 

Konto Firmowe  Zysk        –49.231,91 PLN 
Nr. rachunku - 93 1050 1575 1000 0090 6824 6868, 

Otwarte Konto Oszczędnościowe      –187.577,50 PLN 
Nr. rachunku- 02 1050 1575 1000 0023 4229 1883 

g) W roku 2009 fundacja nie nabywała obligacji ani nie obejmowała udziałów i nie 
nabywała akcji w spółkach prawa handlowego. 

h) W roku 2009 fundacja nie nabywała nieruchomości. 
i) W roku 2009 fundacja nie nabywała środków trwałych. 
j) Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych. 

Aktywa Fundacji stanowią: 600.392,25 PLN, w tym:  
• Aktywa trwałe       –      0,00PLN 
• Aktywa obrotowe       –  376.543,12PLN 
• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe               –           0,00PLN 

Na saldo zobowiązań Fundacji w kwocie: 256.141,11PLN, składają się: 
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• zobowiązania długoterminowe               –     0,00PLN 
• zobowiązania krótkoterminowe                   –   256.141,11PLN 
• rezerwy na zobowiązania     –             0,00PLN 

 
Ad §2 p.8. 
brak 
 
Ad §2 p.9. 
W związku z faktem, że dochód fundacji przeznaczono w całości na cele statutowe, nie 
podlega opodatkowaniu. 
Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 dnia 14-02-2011roku.  

 Ad §3 

 W roku 2010 nie została przeprowadzona w fundacji żadna kontrola skarbowa ani 

podatkowa. 

  

           Zarząd Fundacji: 

 

 

 

 

     



Fundacja Linum   Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok 

Strona | 6  

 

Uchwały Zarządu Fundacji Linum w roku 2010– załącznik do sprawozdania 
merytorycznego. 

Nr. uchwały Data Treść uchwały 

U1/2010 10.02.2010 Uchwała o podjęciu współpracy i podpisaniu umowy o 
współpracy z firmą Oleofarm 

U2/2010 15.04.2010 Uchwała o powierzeniu Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi 
badań toksyczności włókna, emulsji lnianej i ekstraktu z 
wytłoków nasion in vivo na myszach laboratoryjnych.  

U3/2010 20.04.2010 Uchwała o przygotowaniu dokumentacji koniecznej do 
wszczęcia procesu rejestracji materiału opatrunkowego z lnu 
jako wyrobu medycznego. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej 
za koordynację działań związanych z procesem rejestracji. 

U4/2010 24.06.2010 Uchwała o zakończeniu procesu certyfikacji (uzyskanie 
certyfikatu -Certyfikat WE nr.03/2010/MD/II/1435) 

U5/2010 29.08.2010 Uchwała wszczęciu procesu rejestracji materiału opatrunkowego 
z lnu, jako wyrobu medycznego i wysyłce zgłoszenia do Urzędu 
Rejestracji Leków i Wyrobów medycznych. 

U6/2010 7.10.2010 Opracowanie znaku CE poszczególnych produktów fundacji. 

U7/2010 15.11.2010 Opracowanie projektu etykiet dla produktów fundacji. 

 


