Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok
_______2020______




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

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Nowe Życie w Zamościu
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:

Imię i nazwisko
6. Dane członków zarządu
1/ Daniel Przemysław Sokołowski, Żdanów 109, 22-400
fundacji (wg aktualnego wpisu Zamość
w KRS)
2/ Małgorzata Żukowska, ul. Lazurowa 61, 22-400
Zamość
II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

0000204703

Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

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

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.
2. Kursy Alfa i Seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym w Zamościu.
3. Akcja „Walczymy o Zamość”
4. Obóz formacyjno – szkoleniowy letni w Zamościu i Żdanowie.
5. Realizacja programów wychowawczych dla dzieci.
6. Partycypacja w utrzymaniu Centrum Pastoralnego, Caffé 33,3, pomoc charytatywna.

Ad. 1. Spotkania formacyjne.
W 2020 roku Fundacja Nowe Życie organizowała w Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała

Archanioła w Zamościu, a także w innych miejscach, spotkania formacyjne dla członków Wspólnoty W Jego Ręku
w Zamościu (do czasu ogłoszenia stanu epidemii bez ograniczeń, następnie zaś, stosownie do przewidzianych
prawem wymogów).

Ad. 2. Kursy Alfa i Seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym.
W styczniu 2020 roku zakończyły się rozpoczęte jesienią 2019 r. i prowadzone przez Fundację Nowe Życie w
Centrum Pastoralnym przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu kolejne edycje Kursu Alfa dla dorosłych i
dla młodzieży. Ich kontynuacją, 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 2020 r. (do momentu wprowadzenia w Polsce stanu
epidemii). Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób.

Ad. 3 Akcja „Walczymy o Zamość”
Fundacja Nowe Życie w Zamościu była w 2020 r. pomysłodawcą i organizatorem akcji „Walczymy o Zamość”,
w ramach której zaopatrzono w niezbędny sprzęt ochrony osobistej szpitale, placówki medyczne, czy zamojski DPS.
Uzyskane ze zbiórki pieniądze przeznaczono na zakup profesjonalnych masek antywirusowych FFP3, FFP2,
kombinezonów, przyłbic, rękawic ochronnych, płynów dezynfekcyjnych, itp. Fundacja prowadziła również pomoc
duchową i psychologiczną w związku trwającą epidemią koronawirusa Covid-19.

Ad. 4. Obóz formacyjno - szkoleniowy letni w Zamościu i Żdanowie.
W dniach 13-16 sierpnia 2020 r. w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu (13-14 sierpnia) i w
Kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa w Żdanowie (15-16 sierpnia), Fundacja, z zachowaniem wymogów
sanitarnych podyktowanych epidemią koronawirusa Covid-19, zorganizowała obóz formacyjno – szkoleniowy
letni. Konferencje dla uczestników obozu poprowadził Piotr Semper – prawnik, maratończyk, założyciel i jeden z
liderów Sosnowieckich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym (aktualnie lider wspólnoty Ocalenie). Hasłem
przewodnim obozu był cytat z Listu Świętego Pawła do Filipian :”Ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem”
(Flp 3,13). W swych wykładach prelegent poruszał problematykę zachowania przez chrześcijanina głębokiej
relacji z Bogiem i swojej tożsamości w zlaicyzowanym społeczeństwie. Każdego dnia obozu uczestnicy, poza
wykładami, brali wspólnie udział we Mszy Świętej.

Ad. 5. Realizacja programów wychowawczych dla dzieci.
W 2020 roku, przy wsparciu finansowym Fundacji Nowe Życie, kontynuowano pracę wychowawczą z dziećmi
osób należących do Wspólnoty W Jego Ręku. 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, do
czasu ogłoszenia stanu epidemii, w Centrum Pastoralnym w Zamościu lub w plenerze, w trakcie cotygodniowych
piątkowych spotkań Wspólnoty. Objętych było nimi kilkadziesiąt dzieci.

Ad. 6. Partycypacja w utrzymaniu Centrum Pastoralnego, Caffé 33,3, pomoc charytatywna.
Podobnie jak w ubiegłych latach, Fundacja w 2020 partycypowała w kosztach utrzymania Centrum
Pastoralnego przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu, w którym odbywały się spotkania Wspólnoty i
imprezy organizowane 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 2020 r. pomocy charytatywnej osobom znajdującym się w bardzo trudnej
sytuacji życiowej. Ponadto zorganizowała przed Bożym Narodzeniem 2020 r. akcję „Świąteczna Paczka”, w czasie
której zebrano środki finansowe, za które zakupiono żywność, kosmetyki, środki czystości i zabawki, przekazane

następnie 7 ubogim rodzinom w formie świątecznych paczek.

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

-

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)
W załączeniu do sprawozdania.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
186 368,13 zł

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów
a. Przychody z działalności statutowej

-

186 368,13 zł
-

-

-

-

850,00 zł

-

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

-

-

- Ze środków budżetu państwa

-

-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-

-

e. Ze spadków, zapisów

-

-

185 518,13 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

f. Z darowizn
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

-

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
85 176,60 zł

1. Koszty fundacji ogółem
a. Koszty realizacji celów statutowych
b. Koszty działalności gospodarczej
c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)
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

-

-

60 204,43 zł

-

-

-

24 972,17 zł

-

-

-

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)
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

-

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

-

NIE

X

TAK

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)
196 492,73 zł rachunek w banku PKO BP S.A.

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach,
wielkość objętych udziałów lub ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Fundacja
w
okresie Fundacja w okresie sprawozdawczym nie
sprawozdawczym nie nabywała nabywała nieruchomości.
obligacji, nie obejmowała udziałów i
nie nabywała akcji w spółkach prawa
handlowego.

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

koniec roku 36,99 zł
5. Nabyte
trwałe

pozostałe

środki

komputer Dell Inspiron (wartość
początkowa 3 848,47 zł),
bezprzewodowy zestaw audio
(wartość początkowa 1 530,00
zł),
videomikser (wartość
początkowa 3 314,00 zł)

Aktywa
235 664,47 zł

Zobowiązania
2 006,62 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 CIT-8 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na
koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tego tytułu nie występują.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
NIE
x
TAK
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
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.

