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I.  INFORMACJE OGÓLNE  

Nazwa pełna:  Maronicka Fundacja  Misyjna  

Siedziba,  adres:  Ulica Świętego Józefa  1/3,  fur ta  klasztoru 

50-329 Wrocław  

REGON:  022302706 

NIP:  8943050145 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla  Wrocłąwia -Fabrycznej we Wrocławiu  

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Numer w rejestrze: 0000484856 

Data  re jestracji  w KRS: 25 Listopada 2013 r .  

Forma prawna:  Fundacja 

Zarząd fundacji:  Fabio Loutf i Pereira  –  Prezes Fundac ji 

 

 

CELE STATUTOWE MARONICKIEJ FUNDACJI MISYJNEJ: 

 

1. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej; 

2. Działalność charytatywna; 

3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych; 

4. Wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie działalności artystycznej, twórczej, 

naukowej, oświatowej i kulturalnej; 

5. Promowanie kultury jako narzędzia integracji społeczeństw i narodów Europy oraz 

świata, 

6. Ochrona dziedzictwa kultury europejskiej; 

7. Prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie kultury; 

8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

9. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych; 

10. Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji 

ewangelizacyjnej i re-ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego; 

11. wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególności w 

dziedzinie nauki języków i odpowiednich badań medycznych; 

12. Gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i działalności na 

rzecz rozwoju, prowadzonych przez misjonarzy i samej Fundacji; 

13. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, także tych funkcjonujących 

na terenie parafii Kościoła Katolickiego poprzez prowadzenie następujących 

działalności: 

i. ewangelizacyjnej, 

ii. medialnej, kulturalnej i edukacyjnej, 

iii. charytatywnej, 

iv. na rzecz rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa, 

v. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie 

tradycji z różnych obrządków kościoła partykularnego.  
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Okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 do 31.12.2020.  

 

 

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  

 

Cele statutowe Maronickiej Fundacji Misyjnej w 2020 roku zostały zrealizowane poprzez 

następujące projekty i działania: 

 

• POKAJANIE 

 

 

Fundacja rozpoczęła w 2020 roku współpracę z wydawnictwem SUMUS. Po otrzymaniu praw 

autorskich od autora Starca Paisjusza Michalovica, uzgodniliśmy z wydawcą, że książka zostanie 

wydana pod tytułem Pokajanie. 

 

Wydawnictwo SUMUS wydrukował 3 tys. egzemplarzy. Sprzedaż książki do dnia 2 czerwca 2020 

r. wyniosła 2640 egzemplarzy. Zgodnie z wolą obu stron rozliczenie za tę część nastąpiło przed 31 

grudnia 2020 roku. Fundacja dostała z tego tytułu 6600 złotych na rzecz działalności statutowej, 

które przeznaczyła na pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie oraz dotkniętym wojną w 

Donbasie we wschodniej Ukrainie. 

• MODLITWY DO ŚWIĘTYCH LIBAŃSKICH 

 

Po roku pracy nad tłumaczeniami z języka arabskiego, Maronicka Fundacja Misyjna wraz 

Wydawnictwem Agape wydały piękny modlitewnik pt. Modlitwy do świętych libańskich (św. 

Szarbela, św. Rafki, św. Ne’metallaha El-Hardiniego i bł. Stefana Ne’me El-Lehfediego), z 

przedmową o. Tannousa Nehme OLM, przeora klasztoru w Annai i przełożonego generalnego 

Zakonu Libańskich Maronitów, oraz bp. Michela Aouna, Przewodniczącego Rady Zgromadzenia 

Patriarchów i Biskupów Katolickich w Libanie (z częścią poświęconą historii Kościoła 

Maronickiego).  

Na ten cel Fundacja przekazała darowiznę symboliczną kwotą 2500 złotych, aby wesprzeć 

Towarzystwo Chrystusowe. Fundacja otrzymała 900 egzemplarzy, aby rozpowszechnić je bezpłatnie 

wśród uczestników działań fundacji. Na dzień 21.12.2020 r. do rozprowadzenia pozostało 320 

egzemplarzy. 

Realizacja celu statutowego nr: 

§7, pkt 1, lit. „e” “Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami 

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „b”  “Wydawnictwa i publikacje” 
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• WSPIERANIE SEMINARIÓW DUCHOWNYCH 

 

W wielu krajach wspólnoty wiernych nie mają własnego kapłana. W Libanie koszt kształcenia 

księdza jest ogromny. A po święceniach księża pracują zazwyczaj w kilku parafiach składających się 

z kilkudziesięciu wiosek. Na terenach misyjnych jest wielu chętnych do posługi kapłańskiej, ale 

warunki ekonomiczne nie pozwalają im na wstąpienie do seminarium lub kontynuowanie formacji.  

 

W 2020 roku wspólnymi siłami udało się przekazać 8084,23 złotych dla Papieskiego Wydziału 

Maronitów w Rzymie. W sumie wsparcie dotyczyło utrzymania kapłanów obrządku maronickiego 

z Libanu i Syrii. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz 

organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i 

międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji;” .  

 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

• COVID 19 | POMOC DLA BEZDOMNYCH 

 

 

W marcu 2020 roku wszyscy ucierpieliśmy z powodu zamknięcia spowodowanego pandemią 

COVID-19. W naszej siedzibie, wspólnie z siostrami elżbietankami, promowaliśmy akcję pomocy 

poprzez rozdawanie 140 posiłków dziennie dla najbardziej potrzebujących, zwłaszcza bezdomnych. 

 

Zebrane fundusze na konto o numerze: 24 1090 2398 0000 0001 4374 0249 przeznaczone zostały na 

sfinansowanie posiłków dla bezdomnych. W 2020 roku zebrano łącznie 23 548,23 złotych. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 1, lit. „i”  „Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych”  

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „ff” „Udzielanie wsparcia działaniom społecznym”  
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• POMÓŹMY CIERPIĄCEMU LIBANOWI 

 

Wraz z ojcami karmelitami bosymi w Libanie udało nam się zrealizować następujące działania: 

I - Raz w miesiącu w bardzo ubogiej dzielnicy Bejrutu (Bourj Hammoud) dostarczamy pokaźną 

paczkę żywnościową dla 550 rodzin. Ta działalność trwa już 12 miesięcy i nieustannie się rozwija.  

II - We współpracy z maronickim biskupem Bejrutu odwiedzamy rodziny poszkodowane 

eksplozją i pomagamy tym, których domy zostały uszkodzone (przed zimą należy ponownie 

zamontować okna, wzmocnić zniszczone ściany, zainstalować drzwi oraz zabezpieczyć sprawy, 

które pozwolą rodzinie wrócić do swojego mieszkania). 

 

III - Oferujemy pomoc medyczną osobom, które nie mają wsparcia ze strony rządu lub innych 

organów (obcokrajowcy, niepełnosprawni) oraz finansujemy lekarstwa, usługi i urządzenia 

ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym. Ponadto pracujemy z osobami samotnymi i 

opuszczonymi oraz rodzinami będącymi w kryzysie.  

 

Zebrane fundusze, gromadzone na koncie o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300, 

przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy dla ocalonych. W 2020 roku zebrano na ten cel 

łącznie 14 267,80 złotych. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz 

organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i 

międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji;” 

 
 

• SERCE PRZY SERCU! | POMOC DLA 119 RODZIN 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Kongregacją Libańskich Maronitów Misjonarzy 

w Libanie oraz lokalnych wolontariuszy. Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 

0001 4374 0300 przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy dla ocalonych.  

Wspólnymi siłami udało się przekazać 51 568,32 złotych. 

W sumie wsparcie charytatywne objęło 119 rodzin w sytuacji nędzy (74 rodziny cierpiące z powodu 

bezrobocia od dwóch lat, 45 rodzin z osobami śmiertelnie chorymi). Nie podajemy nazwisk rodzin 

ani ich numerów telefonów, lecz ich lista jest dostępna w biurze fundacji dla interesantów. 
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Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz 

organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i 

międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji; 

 

•  SERCE PRZY SERCU! | LEKARSTWA DLA RODZIN CZ. I 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę ze Stowarzyszeniem Aniołów Maryi w Libanie oraz 

lokalnymi wolontariuszami.  

Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300 przeznaczone zostały na 

sfinansowanie pomocy dla ocalonych. Wspólnymi siłami udało się przekazać 11 547,30 złotych. 

 

W sumie wsparcie charytatywne objęło zakup lekarstw, dystrybucję żywności i leków 

onkologicznych dla 42 najuboższych rodzin. Wśród nich znajdują się wdowy z dziećmi, osoby 

niepełnosprawne, a także rodziny, które nie mają wsparcia finansowego. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz 

organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i 

międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji; 

 

• SERCE PRZY SERCU! | POMOC DLA OCALEŃCÓW 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek 

Najświętszego Sakramentu oraz lokalnymi wolontariuszami. W sumie wsparcie charytatywne 

objęło zakup przygotowania i dystrybucja żywności dla ocaleńców.  

 

Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300 przeznaczone zostały na 

sfinansowanie na pomoc ocalonych.  Wspólnymi siłami udało się przekazać 27 171,52 złotych. 

Realizacja celu statutowego nr:  
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§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organiza-

cjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, 

których działalność wiąże się z celem Fundacji; 

 

• SERCE PRZY SERCU! | POMOC DLA 40 RODZIN 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Zakonem Libańskich Maronitów oraz lokalnych 

wolontariuszy. W sumie wsparcie charytatywne wraz z działaniem zakonu i Lebanese Solidarity 

objęło remont mieszkań dla 40 rodzin. 

Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300 przeznaczone zostały na 

sfinansowanie pomocy dla ocalonych. Wspólnymi siłami udało się przekazać 48 648,34 złotych. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organiza-

cjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, 

których działalność wiąże się z celem Fundacji; 

 

• SERCE PRZY SERCU! | LEKARSTWA DLA RODZIN CZ. II 

 

PPrace prowadzone są w oparciu o współpracę z Radą Patriarchów Katolickich Kościołów 

Wschodnich oraz lokalnymi wolontariuszami. W sumie wsparcie charytatywne objęło zakup 

lekarstw.  

Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300 przeznaczone zostały na 

sfinansowanie pomocy dla ocalonych.  

Dystrybucja żywności i leków onkologicznych dla 34 rodzin najuboższych. Wśród nich znajdują się 

wdowy z dziećmi, osoby niepełnosprawne, a także rodziny, które nie mają wsparcia finansowego. 

Wspólnymi siłami udało się przekazać 10 095,87 zł (2700 USD 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  
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§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz 

organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i 

międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji; 

 

• SERCE PRZY SERCU! | WSPARCIE Z NOWEGO SĄCZA 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Zakonem Maronickim Błogosławionej Maryi 

Dziewicy, Nabih Tohme Foundation oraz lokalnymi wolontariuszami. Dzięki hojności wiernych z 

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu, udało się nam 

przekazać 27 540 złotych.  

 

Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300 przeznaczone zostały na 

sfinansowanie 400 posiłków dziennie przez 4 miesiące.  

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organiza-

cjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, 

których działalność wiąże się z celem Fundacji; 

 

• SERCE PRZY SERCU! | POMOC DLA DZIECI I EDUKACJI 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Zakonem Maronickim Błogosławionej Maryi 

Dziewicy oraz lokalnymi wolontariuszami. W sumie wsparcie charytatywne objęło instalację okien, 

metalowej barierki, zakup cementu, remont aluminiowej witryny, drzwi balkonowych oraz ścianki 

działowej w przedszkolu.  

 

Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300 przeznaczone zostały na 

sfinansowanie pomoc dla ocalonych. Wspólnymi siłami udało się przekazać 4 483 złotych. 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organiza-

cjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, 

których działalność wiąże się z celem Fundacji;  
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• SERCE PRZY SERCU! | REMONT ZNISZCZONYCH MIESZKAŃ 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Zakonem Maronickim Błogosławionej Maryi 

Dziewicy oraz lokalnymi wolontariuszami. Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 

0000 0001 4374 0300 przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy dla ocalonych. Prace w 15 

mieszkaniach, w szczególności naprawa i instalacja okien oraz drzwi, w celu zabezpieczenia przed 

zimą dla ocalonych po wybuchu.  

 

W sumie wsparcie charytatywne objęło instalację okien, metalowej barierki, zakup cementu, remont 

aluminiowej witryny, drzwi balkonowych oraz szyby do okna. Wspólnymi siłami udało się przekazać 

17 928,58 złotych. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „b”  „Działalność charytatywna”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 3, lit. „e” „Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami  

arabskimi”.  

§7, pkt 3, lit. „dd” „Nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organiza-

cjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, 

których działalność wiąże się z celem Fundacji;  

 

APOSTOLSTWO 

 

 

• OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SKUPIENIA 

 

Komisja nauki i wiary Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 lipca 2020 roku wydał publiczny 

komunikat, w którym czytamy m.in.: „wszystkie osoby należące do rzymskokatolickich wspólnot św. 

Szarbela mogą znaleźć duchowe wsparcie w Maronickiej Fundacji Misyjnej”. Komunikat ten odnosi 

się do aktu schizmy ks. Jarosława Cieleckiego oraz jego działalności uzurpowania sobie praw z 

Libanu, jak czytamy w oświadczenia ojca Opata Sanktuarium św. Szarbela w Libanie: „ks. Jarosław 

Cielecki nie jest upoważniony przez nasze Sanktuarium do prowadzenia działalności związanej z 

postacią św. Szarbela”. W związku z tym, Maronicka Fundacja Misyjna wraz z Zakonem Libańskim 

Maronitów podjęła decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiego dnia skupienia z mnichami z Libanu 

dla wszystkich zainteresowanych w Polsce. 

 

To inicjatywa Maronickiej Fundacji Misyjnej pod patronatem Przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski wraz z Zakonem Libańskich Maronitów, która w swoim założeniu ma zbliżyć 
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uczestników i społeczność lokalną poprzez rozwijanie interesów i wiedzy w dziedzinie obrządku 

maronickiego i jego duchowości. Modlitwa, Eucharystia, rozmowy, warsztaty, a także otwarcie się 

na ludzi, którzy sytuują się na marginesie Kościoła – to właśnie składowe spotkania, które ma 

charakter pielgrzymki. Na ten cel Fundacja dostała 400 książek z wydawnictwa Święty Wojciech, 

Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Wydawnictwa Agape do bezpłatnego rozprowadzenia 

wśród uczestników, w celu pogłębienia tematyki. 

 

Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela to miejsce dialogu między wierzącymi, 

aby pogłębić swoją relacją z Bogiem. 

 

W 2020 r. ze względu na wymogi rządowe, narzucone w obliczu pandemii COVID-19, wydarzenie 

to było całkowicie internetowe i bezpłatne, w którym łącznie wzięły udział 5463 osoby. Odbyła się 

Msza święta w Bazylice Świętogórskiej oraz udostępniono nieodpłatnie na stronie fundacji wszystkie 

tematy poruszone na rekolekcjach. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „a”  „Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 1, lit. „m” „i” „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, także tych 

funkcjonujących na terenie parafii Kościoła Katolickiego poprzez prowadzenie następujących 

działalności: i. ewangelizacyjnej”. 

§7, pkt 1, lit. „m” „ii” „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie 

tradycji z różnych obrządków kościoła partykularnego”.  

 

• CEDR LIBANSKI DLA WSPÓLNOTY W MILICZU 

 

Uroczystościom przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski, który pełni funkcję prezydenta 

Maronickiej Fundacji Misyjnej, a rekolekcje w parafii głosił ks. dr Ryszard Kempiak SDB.  

 

16.12.2020 r. Maronicka Fundacja Misyjna dofinansowała złocony relikwiarz w kształcie Cedru 

Libańskiego dla wspólnoty w Miliczu kwotą 11 000 złotych, która została przeznaczona na 

działalność ewangelizacyjną w tym mieście. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „a”  „Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”. 

§7, pkt 1, lit. „m” „ii” „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie 

tradycji z różnych obrządków kościoła partykularnego”.  
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• MISJA I APOSTOLAT ŚWIĘTYCH Z LIBANU 

 

Jednym z celów Fundacji na polu ewangelizacyjnym jest popularyzacja świętych libańskich oraz 

zbliżenie obu narodów w sferze kulturowej i religijnej, we wzajemnym odkrywaniu korzeni i kultur, 

przekształcając świat, w którym żyjemy, na mniej „segregujące”, a bardziej zjednoczone środowisko.  

Fundacja otrzymała od Zakonu Libańskich Maronitów upoważnienie do działania w ich 

imieniu w Polsce. Odbywa się to głównie w związku z korespondencją od Polaków piszących do 

sanktuariów w Libanie (wysyłaną do sanktuariów w Annai, Kfifan i Żrabty). Oprócz pracy nad 

tłumaczeniem takiej korespondencji, wysyłamy w imieniu sanktuarium, bezpłatnie, odpowiedź w 

imieniu Kościoła sui iuris maronickiego do polskich nadawców, co oznacza koszty dla Fundacji.  

W ubiegłym roku wydrukowaliśmy ponad 148 500 egzemplarzy nowenny i obrazków 

świętych libańskich, a także wysyłamy materiały do wyłącznego użytku sanktuarium wszystkim 

zainteresowanym. 

W 2020 roku wysłaliśmy ponad 5650 listów z informacjami oraz relikwiami II stopnia św. 

Szarbela po całej Polsce. Uruchomiliśmy również nową stronę internetową w języku polskim i 

arabskim. 

Fundacja dofinansowała apostolstwo w 42 parafiach na łączną kwotę 12 292,84 złotych. 

Realizacja celu statutowego nr:  

§7, pkt 1, lit. „a”  „Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej”. 

§7, pkt 1, lit. „c”  „Działalność na rzecz mniejszości narodowych”.  

§7, pkt 1, lit. „m” „ii” „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie 

tradycji z różnych obrządków kościoła partykularnego”.  
 

 

• WSPARCIE DLA „AHIBBU BA’DAKUM BA’DAN!” 
 

 

Od 2019 roku Fundacja wspiera gazetę produkowaną w Polsce w języku arabskim pt. „Ahibbu 

ba’dukum ba’dan!” („Miłujcie się!”) w celu rozpowszechniania jej w Libanie oraz w krajach 

arabskojęzycznych. Publikacja ta realizuje wspólny cel z Fundacją, dlatego działania te wspiera także 

Centrum Mediów Katolickich w Libanie z poparciem JE Biskupa Antoine’a Nabila El Andariego 

(Dyrektor Episkopalnej Komisji ds. Komunikacji Społecznej).  

 

Chociaż wszystkie przygotowania do tego projektu rozpoczęły się w 2019 roku, (opracowanie 

projektu, opracowanie strategii, tłumaczenie dokumentów i negocjacje z władzami kościelnymi w 

krajach arabskich) prawdopodobnie rozpoczniemy działania w zakresie druku, publikacji, logistyki 

i dystrybucji dopiero w drugiej połowie 2021 roku, w zależności od decyzji osób udzielających 

wsparcia. 
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W 2020 roku fundacja dostała od Wydawnictwa Agape 3000 egz. „Ahibbu ba’dukum ba’dan!” do 

bezpłatnego rozpowszechniania w Polsce i za granicą, działając zgodnie ze statutem fundacji na polu 

ewangelizacyjnym. 

 

W 2020 roku, fundacja dostała od Miłujcie się! Wersja „Ahibbu ba’ dakum ba’dan!” 3.000 

egzemplarzy do bezpłatne rozpowszechnienia w Polsce i za granicy, działając zgodnie z statutem 

fundacji na polu ewangelizacyjnej.  

 

Realizacja celu statutowego nr: 

   

 §7, pkt 1, lit. „a” “Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej” 

 §7, pkt 1, lit. „c”  “Działalność na rzecz mniejszości narodowych” 

 §7, pkt 1, lit. „e”  “Promowanie kultury jako narzędzia integracji społeczeństw i narodów 

Europy oraz świata” 

 §7, pkt 1, lit. „h”  “Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami” 

 §7, pkt 1, lit. „m”  “Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, także 

tych funkcjonujących na terenie parafii Kościoła Katolickiego poprzez prowadzenie następujących 

działalności: „ v.” podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie tradycji 

z różnych obrządków kościoła partykularnego”  

 §7, pkt 3, lit. „b”  “Wydawnictwa i publikacje” 

 §7, pkt 3, lit. „e”  “Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami 

arabskimi” 
 

 

• COVID WSPARCIE DLA MNISZKI KLAUZUROWEJ 

 
 

Doceniając siłę i wartość modlitwy, wspieramy zakony kontemplacyjne na całym świecie. W 2020 

roku kilka klasztorów poprosiło o materialne wsparcie żyjących na granicy ubóstwa sióstr 

kontemplacyjnych w Polsce. Pamiętamy, że wszyscy stanowimy Mistyczne Ciało Chrystusa, w 

którym nawzajem się uzupełniamy.  

 

Siostry zanoszą modlitwy wstawiennicze do Boga, my w imieniu naszych Darczyńców staramy się 

zapewnić im godziwe warunki życia. W klasztorach klauzurowych najważniejszym zajęciem w 

porządku dnia jest modlitwa za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów. Siostry kochają modlitwę i 

dają o niej świadectwo całym swym życiem ofiarowanym Bogu. Codziennie czynnie uczestniczą w 

Eucharystii, 7 razy w ciągu dnia wspólnie odmawiają Liturgię, adorują również Najświętszy 

Sakrament. Modlą się również we wszystkich tych intencjach, które są przesyłane do fundacji za 

pomocą skrzynki intencji (https://maronici.pl/intencje-modlitewne/). 
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Wiele z sióstr zakonnych, które pracują razem z nami, dobrowolnie pomaga naszej fundacji w 

przygotowaniu materiałów, które wysyłamy do wiernych i parafii. W całej naszej pracy apostolskiej 

staramy się łączyć modlitwę i liturgię z tym, co robimy. Wszyscy, którzy proszą nas o pomoc, 

modlitwę i materiały dotyczące Kościoła sui iuris obrządku wschodniego maronickiego, mogą mieć 

pewność, że materiały te otrzymają bezpłatnie. 

Prace związane z przygotowaniem wysyłanych przez nas materiałów obejmują m.in. 36 godzin 

miesięcznej modlitwy w trakcie przygotowania materiałów (różaniec, nowenny, lektura duchowa…)  

 

Z tego powodu, mając na uwadze trudności, jakie przyniosła nam epidemia oraz to, że zakonnice z 

tego powodu nie otrzymują od przybywających do ich klasztorów wiernych ofiar, z których 

dotychczas się utrzymywały, wysłaliśmy w 2020 roku darowizny na łączną kwotę 6 030,29 złotych. 

 

Realizacja celu statutowego nr: 

   

 §7, pkt 1, lit. „a” “Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej” 

 §7, pkt 1, lit. „c”  “Działalność na rzecz mniejszości narodowych” 

 §7, pkt 1, lit. „m”  “Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, także 

tych funkcjonujących na terenie parafii Kościoła Katolickiego poprzez prowadzenie następujących 

działalności: „ v.” podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie tradycji 

z różnych obrządków kościoła partykularnego”  

 §7, pkt 3, lit. „e”  “Działania na rzecz integracji między państwami a szczególnie z krajami 

arabskimi” 

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PR 

 

 

● Prowadzenie stron internetowych. 

o Maronicka Fundacja Misyjna: www.maronici.pl. 

● Przeprowadzenie kampanii promocyjnych na Facebook’u i Google. 

● Budowanie społeczności na platformach: Facebook, YouTube. 

● Tworzenie kontentu (teksty, zdjęcia, grafiki, filmy) na kanale Fundacji oraz dla mediów. 

● Współpraca medialna z portalem Milujciesie.pl, Aleteia.pl, Gosc.pl, Noursat, CharityTV. 

● Promowanie działań Maronickiej Fundacji Misyjnej podczas konferencji chrześcijańskich. 

● Promowanie Maronickiej Fundacji Misyjnej poprzez dystrybuowanie ulotek i informacji o 

jej działaniach podczas rekolekcji, konferencji organizowanych przez kapłanów z różnych 

archidiecezji w Polsce i zagranicy. 

 

 Przychody Fundacji z działalności statutowej pochodzą ze wynagrodzenia z tytułu 

prowadzenia odpłatnej działalności statutowej oraz otrzymanych darowizn. 
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III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Nie wystąpiły.  

IV. ODPIS UCHWAŁY ZARZĄDU 

UCHWAŁA Nr 1/04/21 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2019 

UCHWAŁA Nr 2/04/21 - w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2019 

UCHWAŁA Nr 3/04/21 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Fundacji za rok 2019 

V. PRZYCHODY 

Działalność statutowa odpłatna Nie wystąpiły 

 

Działalność statutowa nieodpłatna 388 661,50 zł 

Ze środków publicznych w tym budżetu państwa i gminy Nie wystąpiły 

Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów Nie wystąpiły 

Z innych źródeł Nie wystąpiły 

 

Działalność gospodarcza Nie wystąpiły 

VI. KOSZTY 

Działalność statutowa nieodpłatna 126 260, 56 zł 

Zużycie materiałów i energii 30 818,72 zł 

Usługi obce 62 392,92 zł 

Wynagrodzenia 30 122,00 zł 

ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników 0 zł 

Podatki i opłaty 2 596,02 zł 

Pozostałe koszty rodzajowe 340,90 zł 

 

Działalność gospodarcza Nie wystąpiły 

 

VII. INFORMACJE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I MAJĄTKU FUNDACJI 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem 0 

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Nie wystąpiły 

 

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH 

 
Nie wystąpiły 
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WYSOKOŚĆ ROCZNYCH WYNAGRODZEŃ PŁACONYCH 

 

Członkom Zarządu ogółem 28 800 zł  

w tym:  

      -  Wynagrodzenia  28 800 zł 

      -  Nagrody Nie wystąpiły 

      -  Premie Nie wystąpiły 

      -  Inne świadczenia Nie wystąpiły 

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń   1 312 zł 

 

INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU 
 

Informacje o udzielonych pożyczkach Nie wystąpiły 

Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych 33 388, 21 zł 

Bank: Bank Santander 

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-pożyczkowa Nie wystąpiły 

 

 

Kwota zgromadzone w gotówce 3.000 zł 

Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych Nie wystąpiły 

Informacje o nabytych nieruchomościach Nie wystąpiły 

Informacje o nabytych innych środkach trwałych Nie wystąpiły 

 

INFORMACJE WEDŁUG SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH 
 

Aktywa obrotowe 47 564,80 zł 

Zapasy, w tym towary 4 061,03 zł 

Należności krótkoterminowe 7 047,93 zł 

w tym:  

Należności z tytułu dostaw usług 6 574, 69 zł 

Podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach Nie wystąpiły 

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym Nie wystąpiły 

Nierozliczone zaliczki na wydatki Nie wystąpiły  

Towary w komisie Nie wystąpiły  

Inwestycje krótkoterminowe 36 388,21 zł 

w tym:  

Środki pieniężne w kasie 3 000 zł 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 33 388,21 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 364,95 zł 

Zobowiązania długoterminowe Nie wystąpiły 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 364,95 zł 

w tym:  
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Zobowiązania publicznoprawne, w tym: 585 zł  

    -   zobowiązania z tytułu PIT 112 zł  

    -   zobowiązania z tytułu składek ZUS Nie wystąpiły  

    -   zobowiązania z tytułu CIT 8 Nie wystąpiły  

Zobowiązania wobec dostawców 1 779,95 zł  

Niefakturowane dostawy Nie wystąpiły 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Nie wystąpiły 

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki Nie wystąpiły 

Pozostałe  Nie wystąpiły 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 67,63 zł dotyczą rozliczanych w czasie opłat za 

serwer wirtualny. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów –  

Nie wystąpiły.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Nie wystąpiły.  

VIII. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI  
PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O ICH WYNIKACH FINANSOWYCH 

 

Nie wystąpiły.  

IX. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI  
Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, W TYM O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH 

 

Nie wystąpiły.  

X. INFORMACJE 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 wystąpiły.  

XI. INFORMACJE O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ  
USTANOWIONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1984 R. O FUNDACJACH 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 

Nie wystąpiły.  

XII. WYNIK PODATKOWY CIT-8 

 

Przychody bilansowe 395 276,98 zł 

      + nieodpłatne świadczenia Nie wystąpiły 

Przychód podatkowy 6 615,48 zł 
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Koszty bilansowe 127 044, 57 zł 

- reprezentacja 0 zł  

- ZUS zapłacony 0 zł  

- ZUS niezapłacony 0 zł  

- odsetki NKUP 0 zł  

- wynagrodzenia niewypłacone 0 zł  

Pozostałe NKUP 1 479,81 zł 

      + nieodpłatne świadczenia 0 zł 

Koszt podatkowy 125 806,18 zł 

Wynik podatkowy -119 190,70 zł 

 

XIII. KONTROLA FUNDACJI 

W roku 2020 w Fundacji ni była przeprowadzana żadna kontrola. 

 

Opracowano: Zarząd Maronickiej Fundacji Misyjnej. 

 

________________________________ 

Prezes Zarządu: Fabio Loutfi Pereira 

Wrocław, dn. 27.04.2020 
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za okres obrotowy 01.01.2020...31.12.2020
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MARONICKA FUNDACJA MISYJNA Sprawozdanie finansowe

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania:

Data sporządzenia sprawozdania:

Rodzaj sprawozdania:

- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania:

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy 
o rachunkowości

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 8943050145
Numer KRS: 0000484856

31.12.2020

Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM 
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

01.01.2020...31.12.2020

MARONICKA FUNDACJA MISYJNA

województwo dolnośląskie, powiat m. Wrocław, gmina Wrocław, miejscowość Wrocław

ul. Św.Józefa 1/3 51-329 Wrocław

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

01.01.2020...31.12.2020

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i
sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności:
1. należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
2. środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej
3. posiadane środki w walucie obcej wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia  
jednostce prawo wyboru, w tym:

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego
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MARONICKA FUNDACJA MISYJNA Sprawozdanie finansowe

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla 
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer Opis Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019
Aktywa 47 564,80 19 394,40

A +Aktywa trwałe 0,00 0,00
A.I +Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
A.II +Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
A.III +Należności długoterminowe 0,00 0,00
A.IV +Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
A.V +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B +Aktywa obrotowe 47 564,80 19 394,40
B.I +Zapasy 4 061,03 0,00
B.II +Należności krótkoterminowe 7 047,93 14 578,06
B.III +Inwestycje krótkoterminowe 36 388,21 4 816,34
B.IV +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67,63 0,00
C +Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Pasywa 47 564,80 19 394,40
A +Fundusz własny 45 199,85 15 501,40
A.I +Fundusz statutowy 3 000,00 3 000,00
A.II +Pozostałe fundusze 0,00 0,00
A.III +Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 501,40 0,00
A.IV +Zysk (strata) netto 29 698,45 12 501,40
B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 364,95 3 893,00
B.I +Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
B.II +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
B.III +Zobowiązania krótkoterminowe 2 364,95 3 893,00
B.IV +Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
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Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  
poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer Opis Za okres 
01.01.2020...31.12.2020

Za okres 
01.01.2019...31.12.2019

A Przychody z działalności statutowej 394 947,34 40 305,67
A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 388 661,50 40 305,67
A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 6 285,84 0,00
B Koszty działalności statutowej 364 794,77 27 312,97
B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 364 794,77 27 312,97
B.II +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
B.III +Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
C Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B) 30 152,57 12 992,70
D Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 30 152,57 12 992,70
I Pozostałe przychody operacyjne 0,25 0,00
J Pozostałe koszty operacyjne 1,58 0,00
K Przychody finansowe 329,64 1,02
L Koszty finansowe 782,43 492,32
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 29 698,45 12 501,40
N Podatek dochodowy 0,00 0,00
O Zysk (strata) netto (M-N) 29 698,45 12 501,40
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V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzecz.
Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Załączony plik:

V.2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze 
wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju
Załączony plik:

V.3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki w kasie i na kontakch bankowych.
W pozycji zobowiązania ujęte są:
- zobowiązania publiczno prawne z tytułu zaliczki na podatek PIT w kwocie 112,00 pln oraz podatku vat od importu usług w kwocie 473 zł

Załączony plik:

V.4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- otrzymane darowizny 388661,50 pln
Załączony plik:

V.5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- koszty finansowane ze darowizn: 365 578,78 pln
Załączony plik:

V.6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został wniesiony zgodnie z zapisami statutu i w trakcie roku nie zmienił się
Załączony plik:

V.7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat  uzyskanych  
przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
Fundacja nie posiada statutu organizacji pozytku publicznego
Załączony plik:

V.8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia gospodarcze mające istotny wpływ na sytuację majątkową Fundacji
Załączony plik:
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VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Rok bieżący Rok poprzedni
Z zysków 

kapitałowych
Z zysków 

kapitałowych
Z innych źródeł 

przychodu
Z innych źródeł 

przychodu

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych

................................................
Data i podpis
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50990012
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Numer Opis
Wartość łączna Wartość łączna

A. Zysk / strata 29 698,45 12 501,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania 388 661,50 40 305,67

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym

1,88 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, 
ujęte w latach ubiegłych

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 1 479,81 146,08

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w 
latach ubiegłych

0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00
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