
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 
 
I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Nowe Życie w Zamościu 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: Polska 

 
Województwo: lubelskie 

 
Powiat: Zamość 

 

Gmina: Zamość 

 
Ulica: Akacjowa 

 
Nr domu: 9 

 

Nr lokalu: - 

 
Miejscowość: Zamość 

 
Kod pocztowy: 22-400 

 

Nr telefonu: - 

 
E-mail: - 

 
Nr faksu: - 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: - 

3. REGON: 951209761 4. Data wpisu w KRS: 21.04.2004 r. 5. Nr KRS: 0000204703 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 
1/ Iwona Mariola Ziółkowska, ul. Piłsudskiego 15/4, 22-
400 Zamość 
2/ Kalina Trojanowska, ul. Prymasa Wyszyńskiego 
50A/50, 22-400 Zamość 

Prezes Zarządu 
 
Wiceprezes Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie 
upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju 
intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

 Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. 
Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie: 

1) edukacji poprzez kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, 
radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, edukację, także młodzieży, w której nie da się zdefiniować poziomu 
nauczania;  

2) kultury poprzez: 
a) prowadzenie ośrodków kultury klubów i świetlic, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa 
w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury, spełnianie funkcji 
użytecznych, np. organizowanie różnego rodzaju kursów;  
b) organizowanie koncertów różnych typów, np. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla dzieci i 
młodzieży, koncerty zespołów muzyki rozrywkowej. wydawanie gazet; 
c) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; 

3) działalności związanej ze sportem poprzez organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w 

za rok 
_______2019______ 



halach, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych  

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie: 

a/ opieki wychowawczej i społecznej w postaci  

- opieki społecznej dla dzieci: działalność związaną z adopcją, działalność mającą na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom, działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność prewencyjną oraz inną 
działalność tego rodzaju, 

- działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialną dla 
uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za 
mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych, 

-  wychowawczej działalności prewencyjnej zmierzającej do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz 
wychowania w trzeźwości, eliminacji agresji i przemocy oraz nietolerancji rasowej światopoglądowej i religijnej, 

- odwiedzania osób starych, 

- konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw 
domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, 

- opieki i doradztwa dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia, 

- działalności społecznej lokalnej i sąsiedzkiej, 

- działalności polegającej na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., 
łącznie z działalnością tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób, 

- działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo oraz osób bezrobotnych; 
w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie, 

- działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w 
ramach opieki społecznej.  

b/ prowadzenia bibliotek niepublicznych wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach przeznaczonych 
do pisania, bibliotek dźwiękowych i filmowych  

c/ kultury poprzez:  

1) działalności kółek muzycznych, artystycznych, teatralnych, filozoficzno teologicznych i innych;  

2) wydawanie nagrań dźwiękowych;  

3) pozostałą działalność wydawniczą;  

4) produkcję przedstawień teatralnych; 

 

Realizacja celów statutowych 

1. Spotkania formacyjne i szkoleniowe. 

2. Spotkanie dla mężczyzn w Zamościu. 

3. Obóz formacyjno – szkoleniowy zimowy w Nieliszu. 

4. Warsztaty uwielbienia Boga tańcem w Zamościu. 

5. Warsztaty dla Kobiet w Zamościu. 

6. Obóz formacyjno – szkoleniowy letni w Turnie. 

7. Piknik Rodzinny w Mokrem. 

8. Kurs Alfa i Seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. 



9. Kursy Alfa dla młodzieży. 

10. Wyjazd formacyjno - szkoleniowy dla młodzieży w Krasnobrodzie. 

11. Warsztaty muzyczne w Górecku Kościelnym. 

12. Kurs małżeński w Zamościu. 

13. Dzień dla Kobiet w Zamościu. 

14. Realizacja programów wychowawczych dla dzieci. 

15. Opieka nad zespołem muzycznym, partycypacja w utrzymaniu Centrum Pastoralnego, pomoc 
charytatywna. 

 

Ad. 1. Spotkania formacyjne i szkoleniowe. 

  W 2019 roku Fundacja Nowe Życie organizowała w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła 
w Zamościu spotkania formacyjne dla członków i szkoleniowe dla animatorów Wspólnoty W Jego Ręku w 
Zamościu. Ponadto w dniach 5 stycznia 2019 r. i 23 czerwca 2019 r. zorganizowała dni skupienia dla członków 
Przymierza i Przymierza w Drodze tej Wspólnoty, które to spotkania miały miejsce w Karczmie Zamojszczyzna w 
Sitańcu – Wolicy. 

Ad. 2. Spotkanie dla mężczyzn w Zamościu. 

  W dniu 16 lutego 2019 r.  Fundacja Nowe Życie zorganizowała w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. 
Michała Archanioła w Zamościu spotkanie dla mężczyzn pod hasłem: “Praca – wyrok czy powołanie? Boże 
spojrzenie na pracę mężczyzny”. Prelegentem na tym spotkaniu był Tomasz Pasierbek – odpowiedzialny 
Wspólnoty “Nowy Pęd” z Suchej Beskidzkiej, zawodowo biolog i ekolog, doktor nauk biologicznych i Dyrektor 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Gość w czasie wykładu odnosił się do zagadnień: czym jest praca, jak widzi ją 
Bóg, powołania do pracy, poszukiwania właściwego miejsca pracy (odkrywanie swojego talentu), łączenia pracy z 
życiem dla Boga i dawaniem świadectwa. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu mężczyzn z Zamościa i okolic.  

Ad. 3. Obóz formacyjno – szkoleniowy zimowy w Nieliszu. 

 W dniach 22-24 marca 2019 r. w ośrodku Hotel i Resort MARINA w Nieliszu odbył się zorganizowany przez 
Fundację Nowe Życie w Zamościu obóz formacyjno – szkoleniowy. Gościem obozu, prowadzącym wykłady dla 
uczestników, był Krzysztof Demczuk - lider Wspólnoty “Metanoia” z Jaworzna, Prezes Fundacji Aplica, z 
wykształcenia pedagog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany trener. Tematem 
przewodnim wygłoszonych przez gościa konferencji było “Błogosławione Życie”. Prelegent w swoich 
wystąpieniach poruszał tematykę posłuszeństwa Słowu Bożemu i hojności, których konsekwencją jest Boże 
błogosławieństwo. Zachęcał do ofiarności, dzielenia się z potrzebującymi, wspierania osób ubogich i Kościoła, 
powierzenia Panu Bogu sfery finansowej naszego życia, właściwego korzystania z dóbr materialnych. W 
konferencji wzięło udział 188 osób z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i okolicznych miejscowości.  

Ad. 4. Warsztaty uwielbienia Boga tańcem w Zamościu. 

  W dniach 25-26 maja 2019 r.  w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu 
odbyły się Warsztaty uwielbienia Boga tańcem, które poprowadził ks. Paweł Sobczak - członek Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny ze Szczytnej, psycholog i terapeuta. Uczestnicy warsztatów uczyli się tańców, dzięki 
którym w nowatorski sposób można wyrażać wiarę w Boga i modlić się, wzięli także udział we Mszy Świętej i 
wysłuchali konferencji wygłoszonych przez Gościa. W warsztatach wzięło udział 24 osoby, a Fundacja Nowe Życie 
wsparła finansowo ich organizację.  

  W ramach Wspólnoty w Jego Ręku od 2018 r. działa grupa taneczna, która spotyka się w Centrum 
Pastoralnym 2 razy w miesiącu, zaś w spotkaniach tych uczestniczy zazwyczaj kilkanaście osób.  

Ad. 5. Warsztaty dla Kobiet w Zamościu. 

  W dniach 15-16 czerwca 2019 r. w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu 
odbyły się, przy wsparciu finansowym Fundacji Nowe Życie, warsztaty dla kobiet “Jak Judyta”. Poprowadziły je: 
Małgorzata Kornacka (psychoterapeuta, autorka książki “Boży coaching”), Joanna Treper – Truty (stylistka), 



Izabela Kornacka (dietetyk), zaś gościem specjalnym była znana dziennikarka Anna Popek, która zaprezentowała 
swoją książkę “Piękna pięćdziesiątka”. Program warsztatów nakierowany był na pracę nad pięknem kobiety – w 
wymiarze wewnętrznym, zewnętrznym i w relacjach i obejmował m.in. ćwiczenia psychoterapeutyczne, sztukę 
makijażu i stylizacji, porady dotyczące zdrowego żywienia. W warsztatach wzięło udział 28 kobiet. 

Ad. 6. Obóz formacyjno - szkoleniowy letni w Turnie 

  W dniach 6-13 lipca 2019 r. w Ośrodku Edukacyjno – Charytatywnym Diecezji Radomskiej “EMAUS” w 
Turnie, Fundacja, jak co roku, zorganizowała obóz formacyjno – szkoleniowy letni. Wzięło w nim udział 148 osób 
z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i innych miejscowości, zwłaszcza regionu zamojskiego, w tym całe rodziny z 
dziećmi oraz osoby samotne i młodzież. 

  Konferencje dla uczestników obozu o tematyce “Wprowadzenie do metody lectio divina” poprowadziła 
Halina Duda – członek Rady Koordynacji Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej, członkini 
Wspólnoty “Effatha” w Lublinie. Ich myślą przewodnią było “Słowo Boże” – jego słuchanie, rozważanie, w tym 
poprzez studium Pisma Świętego (lectio divina), a także przyjmowanie i wprowadzanie Słowa Bożego w życie.  

      Każdego dnia obozu uczestnicy spotykali się na wspólnej modlitwie porannej i wieczornej, wykładach, Mszy 
Świętej. Ponadto brali też udział w  spotkaniach  małych grup roboczych. Spotkania te umożliwiały lepsze 
zrozumienie treści wykładów, podzielenie się osobistym doświadczeniem, zawiązanie bliższych relacji. Dla dzieci 
zorganizowano specjalne zajęcia: zabawy i gry ruchowe oraz zajęcia plastyczne i artystyczne. Osobny program 
realizowany był także dla młodzieży. Czas wolny od programowych zajęć osoby biorące udział w obozie 
wykorzystywały na uprawianie sportu, spacery po okolicy. Dla chętnych zorganizowano także spływ kajakowy po 
Pilicy. 

Ad. 7. Piknik Rodzinny w Mokrem 

  W dniu 15 sierpnia 2019 r., przy wsparciu finansowym Fundacji Nowe Życie, po raz kolejny odbyło się na 
terenach udostępnionego na ten cel przez Gminę Zamość boiska w miejscowości Mokre, plenerowe spotkanie 
członków i sympatyków Wspólnoty w Jego Ręku z Zamościa. Program spotkania obejmował ognisko, wspólny 
posiłek, gry i zabawy ruchowe. Atrakcją dla dzieci były nadmuchiwane zamki i zjeżdżalnie.  

Ad. 8.  Kurs Alfa i Seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. 

  W 2019 roku w okresie od października do grudnia Fundacja Nowe Życie prowadziła w Centrum Pastoralnym 
przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu kolejną, piętnastą edycję ewangelizacyjnego Kursu Alfa, który w 
styczniu 2020 r. ukończyło ok. 60 osób. Uczestnicy tej edycji Alfy wzięli udział w weekendzie wyjazdowym w 
ośrodku Hotel i Resort “Marina” w Nieliszu.  

 Kursy Alfa w Zamościu Fundacja Nowe Życie organizuje od 2010 r. Pierwsze kursy Alfa odbyły się w 1992 r., w 
Londynie. Materiały do nich przygotowali duchowni anglikańscy z kościoła Świętej Trójcy w Londynie Nicky 
Gumbel i Sandy Millar. Od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku przeprowadzono już tysiące takich kursów 
na całym świecie. Adresowane są one do osób niewierzących i niezaangażowanych w życie Kościoła, ale korzysta 
z nich także wiele osób praktykujących, pragnących pogłębić swoją wiarę. Zakres tematyczny kursu zawiera 
podstawowe zagadnienia chrześcijaństwa, dlatego został on zaadaptowany przez różne Kościoły chrześcijańskie, 
w tym Kościół Katolicki. Kursy przeprowadzane są jako cykl 10 cotygodniowych spotkań, z jednym weekendem 
wyjazdowym w połowie kursu. Każde spotkanie zaczyna się od wspólnej kolacji, która stwarza przyjazną i otwartą 
atmosferę. Następnie uczestnicy wysłuchują wykładu, po czym mają okazję dyskutować w grupach dyskusyjnych 
na temat usłyszanych treści, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, zadawać prowadzącym kurs 
pytania.   

  Kontynuacją poprzedniej, czternastej edycji Kursu Alfa, umożliwiającą pogłębienie treści tam 
przekazywanych, było zorganizowane przez Fundację Nowe Życie w Centrum Pastoralnym w Zamościu 
Seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. Ten cykl cotygodniowych spotkań trwał od stycznia do marca 2019 
r. i wzięło w nim udział ok. 70 osób.  

Ad. 9 Kursy Alfa dla młodzieży. 

  W 2019 r. Fundacja Nowe Życie przeprowadziła także w Centrum Pastoralnym w Zamościu dwa Kursy Alfa 
dla młodzieży. Pierwszy z nich odbył się w okresie od lutego do kwietnia. Wzięło w nim udział ok. 50 osób. W jego 
trakcie miał miejsce w dniu 13 kwietnia 2019 r. wyjazd na jednodniową konferencję w ośrodku Hotel i Resort 



“Marina” w Nieliszu. Drugi z w/w kursów obejmował w 2019 roku okres: październik - grudzień (zakończył się w 
styczniu 2020 r.). Wzięło w nim udział ok. 35 osób, zaś weekend wyjazdowy odbył się w czasie tego kursu w 
dniach 6-7 grudnia 2019 r. w pensjonacie Barwy Roztocza Elżbieta Hubala w Krasnobrodzie. 

Ad. 10. Wyjazd formacyjno - szkoleniowy dla młodzieży w Krasnobrodzie. 

  W dniach 27-28 września 2019 r. w pensjonacie Barwy Roztocza Elżbieta Hubala w Krasnobrodzie Fundacja 
Nowe Życie zorganizowała dla młodzieży wyjazd formacyjno – szkoleniowy. Wzięło w nim udział ok. 20 osób z 
Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i okolic. Zajęcia z młodzieżą poprowadził m.in. ks. Karol Stolarczyk – wikariusz 
parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu.  

Ad. 11. Warsztaty muzyczne w Górecku Kościelnym. 

  W dniach 28 -29 września 2019 r. w Karczmie nad Szumem w Górecku Kościelnym odbyły się warsztaty 
zespołu muzycznego zamojskiej Wspólnoty w Jego Ręku. Wzięło w nich udział 18 osób, które doskonaliły swoje 
umiejętności wokalne i instrumentalne, uczyły się nowych pieśni, omawiały zagadnienia techniczne i inne kwestie 
ważne dla ich służby. Program spotkania obejmował także wspólne posiłki, modlitwę, ognisko. Warsztaty 
poprowadziło małżeństwo profesjonalnych muzyków – Sylwia i Jakub Piotrowscy, będący członkami lubelskiego 
chóru Gospel Rain i prowadzący Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu J'Sound z siedzibą w Lublinie. Fundacja Nowe 
Życie częściowo sfinansowała pobyt uczestników warsztatów w Karczmie nad Szumem, jak też zapłaciła 
honorarium prowadzących warsztaty. 

Ad. 12. Kurs małżeński w Zamościu. 

  W okresie od września do października 2019 r., dzięki pomocy finansowej Fundacji Nowe Życie, 
przeprowadzony został w Sali Imprez Okolicznościowych w Zamościu kurs małżeński. Cotygodniowe spotkania dla 
małżonków dawały im możliwość wysłuchania wykładu i przedyskutowania go w parach podczas romantycznej 
kolacji we dwoje. Kurs miał na celu pogłębianie relacji małżeńskich, w tym usprawnienie komunikacji między 
małżonkami. Wzięło w nim udział 15 par z różnym stażem małżeńskim.  

Ad. 13. Dzień dla Kobiet w Zamościu. 

  W dniu 9 listopada 2019 r.  w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu 
Fundacja Nowe Życie zorganizowała spotkanie dla kobiet “Estera kobieta modlitwy, odważna w działaniu.” 
Wykład dla uczestniczek wygłosił Ks. Sławomir Korona, wikariusz  parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu, 
który również odprawił Mszę Świętą. W spotkaniu wzięło udział 65 kobiet.  

Ad. 14. Realizacja programów wychowawczych dla dzieci. 

  W 2019 roku, przy wsparciu finansowym Fundacji Nowe Życie, kontynuowano pracę wychowawczą z dziećmi 
osób należących do Wspólnoty W Jego Ręku. Zajęcia z dziećmi odbywały się w 3 grupach wiekowych. Grupa 
najmłodsza (3-7 lat) dalej realizowała program “Nikt nie jest za mały by poznawać Biblię”, zaś grupa średnia (8-11 
lat) program “Od poznania Boga do posłuszeństwa”. Specjalny autorski program został opracowany i 
przeprowadzony z dziećmi starszymi (12-14 lat), a jeszcze inny z młodzieżą. Celem tych zajęć, prowadzonych 
przez wolontariuszy i rodziców, była, jak w ubiegłych latach, pomoc we wszechstronnym, harmonijnym rozwoju 
intelektualnym, emocjonalno – społecznym i duchowym dzieci, urzeczywistniającym wartości chrześcijańskie i 
ogólnoludzkie; wspieranie aktywności i kreatywności dzieci, alternatywne wykorzystanie czasu wolnego. Zajęcia z 
dziećmi odbywały się w Centrum Pastoralnym w Zamościu lub w plenerze, w trakcie cotygodniowych piątkowych 
spotkań Wspólnoty. Objętych było nimi kilkadziesiąt dzieci.  

  W dniu 7 grudnia 2019 r. miało miejsce w Centrum Pastoralnym w Zamościu spotkanie Mikołajkowe dla 
dzieci – Fundacja dofinansowała zakup upominków wręczonych wówczas dzieciom przez “Świętego Mikołaja”.  

Ad. 15. Opieka nad zespołem muzycznym, partycypacja w utrzymaniu Centrum Pastoralnego, pomoc 
charytatywna. 

  Podobnie jak w ubiegłych latach, Fundacja w 2019 roku wspierała finansowo działający pod jej opieką zespół 
muzyczny grający na spotkaniach Wspólnoty W Jego Ręku, Kursach Alfa oraz na Mszach Świętych z modlitwą o 
uzdrowienie organizowanych w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Zamościu. Partycypowała też w kosztach 
utrzymania Centrum Pastoralnego przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu, w którym odbywają się 
cotygodniowe spotkania Wspólnoty i szereg imprez organizowanych przez Fundację. Ponadto kupowała 



niezbędny do realizacji tych przedsięwzięć sprzęt i materiały oraz produkty spożywcze umożliwiające 
przygotowanie na spotkaniach kącika kawowego (Caffé 33,3). 

  Tradycyjnie Fundacja udzielała też w 2019 r. pomocy charytatywnej osobom znajdującym się w bardzo 
trudnej sytuacji życiowej 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 W dniu 6 lipca 2019 r. Fundacja Nowe Życie zawarła z Haliną Dudą umowę o dzieło na wygłoszenie w czasie obozu 
formacyjno – szkoleniowego w Turnie w okresie od 6 do 13 lipca 2019 r. cyklu wykładów na temat: “Wprowadzenie 
do metody lectio divina”. 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą 
(zaznaczyć odpowiednie) NIE X TAK  

 

5. Informacja 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) 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 

 

6. 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) 

 

Zarząd nie podejmował uchwał w okresie sprawozdawczym  

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym  



1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności)  
Przelew Gotówka  

251 502,36 zł 8 960,00 zł  

a. Przychody z działalności statutowej 251 502,36 zł 8 960,00 zł  

b. Przychody z działalności gospodarczej - -  

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) - -  

2. Informacja o źródłach przychodów  

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów 
statutowych 

82 336,50 zł 8 940,00  

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: - -  

- Ze środków budżetu państwa - -  

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - -  

e. Ze spadków, zapisów - -  

f. Z darowizn 169 165,86 zł 20,00  

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) - -  

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza  

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) -  

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

-  

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności)  
Przelew Gotówka  

173 871,86 zł 5 595,36  

a. Koszty realizacji celów statutowych 146 711,63 zł 5 595,36  

b. Koszty działalności gospodarczej - -  

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

27 160,23 0,00  

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)    

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku 
pracy (wg zajmowanego stanowiska) 

-  

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
-  

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez 
fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od 
wynagrodzeń) 

- 
 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

- 

 

b. Z tytułu umów zlecenie - 
 



c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

-  

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

-  

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym  

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

X 
TAK 

  

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych -  

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek -  

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych -  

VII. Środki fundacji  

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

 

124 803,26 zł rachunek w banku PKO BP S.A.  

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

36,99 zł  

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, 
ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

 

Fundacja w okresie 
sprawozdawczym nie nabywała 
obligacji, nie obejmowała udziałów i 
nie nabywała akcji w spółkach prawa 
handlowego. 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie 
nabywała nieruchomości. 

Szafa o wartości 3 800,00 zł  

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania  
136 012,17 zł 3 545,85 zł  



VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe  
i samorządowe. 

 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

 

Fundacja rozlicza się i składa deklaracje podatkowe PIT-4R i CIT-8 w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tych 
tytułów nie występują. 

 

X. 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) 

NIE x TAK  
 

XI. 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 

 

 
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie przyjęła ani nie dokonała 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.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji  

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola 
(zaznaczyć odpowiednie) NIE x TAK  

 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)  

  

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 



 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


