
1 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

SPRAWOZDANIE 

MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI 

MARONICKIEJ FUNDACJI MISYJNEJ 

2021 ROK 



 

 2 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

Nazwa pełna:  Maronicka Fundacja Misyjna  

Siedziba,  adres:  Ulica Świętego Józefa 1/3,  furta klasztoru  

50-329 Wrocław  

REGON: 022302706 

NIP: 8943050145 

Organ rejest rowy:  Sąd Rejonowy dla Wrocłąwia -Fabrycznej we Wrocławiu  

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejest ru Sądowego  

Numer w rejestrze:  0000484856 

Data re jes tracji  w KRS:  25 Listopada 2013 r.  

Forma prawna: Fundacja  

Zarząd fundacji:  Fabio Loutfi Pereira  –  Prezes Fundacji 

 

 

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 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

 

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  

 

Cele statutowe Maronickiej Fundacji Misyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane poprzez 

następujące projekty i działania: 

 

• SERCE KRZYŻA | Projekt wydawnicze 

 

 

Fundacja kontynuował współpracę z wydawnictwem SUMUS. W roku 2021 został uzgodniliśmy z 

wydawcą, że książki zostaną wydana pod tytułem Serce Krzyża a zysk przychodu wydawca może 

przekazywać fundacji cześć jako darowizna na rzecz statutowych za okazaną współpracę 

W roku 2021 wydawnictwo SUMUS wydrukował następujące pozycji: 

Tytuł książki Ile egzemplarzy został wydany 

(w tym materiały reklamowe) 

      -  Pokajanie  3.360 szt. 

      -  Serce Krzyża – Św. Rafka (drukowane w marcu) 2.000 szt. 

      -  Serce Krzyża –  Światło Wschodu (drukowane w wrześniu) 2.000 szt. 

Darowizna od wydawca otrzymaliśmy przelewem na numer konta: 97 1090 2398 0000 0001 4400 1902 

 

Sprzedaż książki po stronie wydawcy do dnia 28 października 2021 r. wyniosła 3.520 

egzemplarzy.  Stan końcowy w dniu 31.12.2021r. wszystkich opublikowanych tytułów wynosi: 

Serca Krzyża Światło Wschodu: 1,441 szt.; Serca Krzyża Święta Rafka: 626 szt.; Pokajanie: 1.773 

szt. Zgodnie z wolą obu stron rozliczenie za tę część nastąpiło przed 31 grudnia 2021 roku. 

Fundacja dostała z tego tytułu przelew w kwocie 8.450,00 złotych na rzecz działalności statutowej, 

które przeznaczyła na pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Libanie. 

 

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;” 
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• MODLITWY DO ŚWIĘTYCH LIBAŃSKICH 

 

Po roku pracy nad tłumaczeniami z języka arabskiego który rozpoczęło się w 2020 roku, 

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).  

W roku  2021 Towarzystwo Chrystusowe nie dodrukowali. Pozostały sztuki Fundacja 

korzystała do rozprowadzenia je bezpłatnie wśród uczestników i zainteresowanych osób 

działań fundacji. Na stan 31.12.2021 r. pozostało 150 egzemplarzy. Towarzystwo Chrystusowe 

oraz Wydawnictwo Agape posiada 1 238 szt. Z tej pozycji książkowej fundacja nie otrzyma 

żadnej wsparcie ani materialnej ani finansowej z tytułu sprzedaży po strony wydawcy. 

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” 

 

 

• 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 2021 roku wspólnymi siłami udało się przekazać 8 084,23 złotych dla Papieskiego Wydziału 

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

z Libanu. Darowizna została przekazywana w gotówce w siedziby Patriarchalnej Kolegium 

Maronitów przy Stolicy Apostolskiej.    

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;” .  
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AKCJE CHARYTATYWNE I EWANGELIZACYJNEJ 

 

 

• LIBAN | WSPARCIE DLA 124 OSÓB 

 

Wraz z ojcami z Zakonu Libańskiego Maronitów (Klasztor św. Abdy – Maad, Liban) oraz 

woluntariuszami udało nam się zrealizować następujące działania: 

 

Pomoc żywnościowe w dzielnicy: Jbeil, Annaya, Maad, Hboub, Edde, Jiyeh, Ain el-

Roummaneh w Libanie. Ojcowie z zakonu dzięki naszą wsparcie przygotowali paczkę 

żywnościową z mąką, cukrem, solą, soczewicą, ryżem, tahini, olejem do gotowania, mlekiem i 

innych produktów żywnościowych, które zostało rozdane 124 osobom wśród nich dzieci i 

starszych osób. Również został udzielone wsparcie medyczna dla 1 osoby przy szpitalu morskiego 

w Jbeil (przy operacji) w kwocie 1.950.000 LL. W sumie wsparcie charytatywne objęło zakup 

oleju napędowego do ogrzewania domów w celu zabezpieczenia przed zimą. Z pozostałych 

środków z naszej wsparcie finansowej Zakonu Libański Maronitów udzielił pomoc stypendialna 

dla dzieci z 1 rodziny w regionu Żbeilu w kwocie 1.500.000 LL. 

Działań pomocowych prowadzone w okresie: od 01.02.2021 do 24.03.2021 roku. 

Zebrane fundusze przelewem, gromadzone na koncie fundacji o numerze: 05 1090 2398 

0000 0001 4374 0300, przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy dla ocalonych. W 2021 

roku zebrano na ten cel łącznie 9.648,29 złotych (2.500 USD = 25.535.000 LL), który został 

przekazywane przelewem a informację dotyczącej tej akcji opublikowaliśmy na stronie fundacji: 

https://maronici.pl/124-osob/.  

 

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;”  

https://maronici.pl/124-osob/
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• WSPARCIE DLA SZPYTALU ZAKONU MARONITÓW 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Zakonu Libańskich Maronitów w Libanie oraz 

lokalnych wolontariuszy.   

W dniu 28 września odbyło się spotkanie z JE Księdzem Arcybiskupem Krakowskim na 

temat aktualnych wyzwań misyjnych. Motywacja była przeżyta niedawno uroczystość 

Ogólnopolskiego Dnia Skupienia dla czcicieli świętego Szarbela. “Nie możemy pamiętać o misjach 

tylko przez jeden lub dwa dni w roku, ponieważ Kościół ze swej natury jest posłany i misyjny. Na 

mocy przyjęcia sakramentu chrztu świętego, wszyscy jesteśmy misjonarzami w naszych 

środowiskach, dzieląc się naszą wiarą z innymi. Dlatego życia misyjna doświadczamy codziennie.” 

przypomina Prezes Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce. Przy tej okazji dyskutowano o 

jedności oraz zbliżania wiernych do Boga poprzez katolicką duchowość wschodnią maronicką i 

służbę Kościołowi powszechnemu. Również w tym dniu przedstawicieli z Libanu rozmawiali o 

obecną sytuację w Libanie. 

Podczas spotkania Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski otrzymał z rąk o. Charbela 

Beirouthyi relikwię ex-ossibus świętego Szarbela Machluf, także z rąk Prezesa Maronickiej 

Fundacji Misyjnej w Polsce, korporał maronicki obydwie ofiarowane Archidiecezji Krakowskiej.  

Korzystając z obecności libańskich mnichów w Polsce, Maronicka Fundacja Misyjna 

założyła ofiarę na rzecz szpitali libańskiego zakonu maronickiego w kwocie 11.228,51 PLN 

(2 760,00 USD).  Zebrane fundusze na konto o numerze: 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300 

przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy dla ocalonych. Darowizna została przekazywana w 

gotówce w siedziby Pałacu Arcybiskupa Krakowskiego. Kopia dokumentów w załączniku (nr.01). 

W dniu 30 września w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie o. Charbel Beirouthyi OLM, 

o. Elias Lahoud otrzymali tytuł Familiare Templi Hierosolymitani od Wielkiego Przeoratu Polski 

Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani. Tytuł Familiare jest tradycyjnie przyznawany 

osobom szczególnie zasłużonym dla zakonów rycerskich. Familiare Templi otrzymuje dyplom 

opatrzony pieczęcią Templariuszy według wzoru z 1143 podpisany jest przez Wielkiego Przeora i 

Członka Wielkiej Kapituły. Familiare Templi otrzymuje też ręcznie wykonany znaczek do klapy, 

przedstawiający dwóch rycerzy na jednym koniu, a w otoku napis SIGILLUM MILITUM 

CHRISTI. Informację dotyczącej tej akcji opublikowaliśmy na stronie fundacji: 

https://maronici.pl/kosciol-misyjny/ 

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”.  

https://maronici.pl/kosciol-misyjny/
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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;  

 

• AKCJA CHARYTATYWNA W MAYROUBIE, LIBAN 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę z Zgromadzenie Libańskich Misjonarzy 

Maronitów (Sanktuarium św. Jana Pawła II, Liban) oraz lokalnymi wolontariuszami. 

Działań pomocowych w Libanie, prowadzonych w okresie: od 01.07.2021 – 07.11.2021 r.: 

Pomoc udzielona w dzielnicach: Mayrouba, Bzoumar, Mount Kesserwan, Liban.  

Zebrane fundusze przelewem, gromadzone na koncie fundacji o numerze: 05 1090 2398 0000 

0001 4374 0300 przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy dla ocalonych. Wspólnymi siłami 

udało się przekazać 8 474,32 zł (2 035 USD = 50.875.000 LL).  Darowizna została przekazywana w 

gotówce. Kopia dokumentów w załączniku (nr.02 i 03). 

Informację dotyczącej tej akcji opublikowaliśmy na stronie fundacji: 

https://maronici.pl/mayrouba_charity/ W sumie wsparcie charytatywne objęło zakup oleju 

napędowego do ogrzewania domów w celu zabezpieczenia przed zimą oraz żywność, które 

zostało rozdane 23 osobom a także wsparcie dla klasztoru mnichów misjonarzy w Mayroubie.  

 

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; 

 

• WSPARCIE W WIOSCE KATOLICKIEJ DLA 279 DZIECI 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę ze Zakonem Maronickim Błogosławionej 

Maryi Dziewicy  oraz lokalnymi wolontariuszami. 

Działań pomocowych w Libanie, prowadzonych w okresie: od 01.10.2021 – 17.11.2021 r.: 

Pomoc udzielona w: Deir el-Qamar, Szuf, Liban 

Zebrane fundusze przelewem, gromadzone na koncie fundacji o numerze: 05 1090 2398 0000 

0001 4374 0300 przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy w Libanie. 

W sumie wsparcie charytatywne objęło pomoc finansowej przy prowadzeniu poprzez Zakonu 

Szkoły w miejscowości Deir el-Qamar w Libanie. Łącznie 279 dzieci otrzymało wsparcie w postaci 

https://maronici.pl/mayrouba_charity/
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stypendiów na kontynuację nauki w szkole katolickiej znajdującej się w katolickiej wiosce Deir el-

Qamar, otoczonej miastami muzułmańskimi i druzyjskimi. 

Deir el-Qamar to chrześcijańska wioska, w której w 1860 roku doszło do masakry chrześcijan. 

Historyczne zapisy wspominają, że ponad dwa tysiące ciał zostało znalezionych na ulicach, kiedy 

w okolicy pojawiły się oddziały wsparcia. Pozostali wyemigrowali. Dziś rzeczywistość wygląda 

inaczej, ale chrześcijanie z tej wioski żyją z wieloma trudnościami i przeżywają kryzys. Choć żyją 

w pokoju, wioska jest otoczona przez wioski muzułmańskie i druzyjskie. Aby obecność chrześcijan 

mogła być kontynuowana na tej ziemi przesiąkniętej krwią libańskich męczenników katolickich, 

chcemy wesprzeć miejscową parafię i szkoły katolickie. W ten sposób pomożemy najbardziej 

potrzebującym rodzinom, a także podarujemy nadzieję, że rodziny katolickie będą mogły nadal 

dawać swoje świadectwo wiary katolickiej. 

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 8.341,00 zł (2.029 USD = 45.000.000 LL). Serdecznie 

dziękujemy Polakom, zwłaszcza zaś wiernym z Parafii pw. św. Faustyna Kowalskiej we 

Wrocławiu za okazaną hojność. Informacja dotyczącej tej akcji została opublikowana na stronie: 

https://maronici.pl/deir-el-qamar-stypendia279/ Darowizna została przekazywana w gotówce. 

Kopia dokumentów w załączniku (nr 04). 

 

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; 

 

• WSPARCIE DLA PARAFII - Saydet el Talleh - DEIR EL QAMAR 

 

Prace prowadzone są w oparciu o współpracę ze Zakonem Maronickim Błogosławionej 

Maryi Dziewicy  oraz lokalnymi wolontariuszami. 

Działań pomocowych w Libanie, prowadzonych w okresie: od 01.10.2021 – 17.11.2021 r.: 

Pomoc udzielona w: Deir el-Qamar, Szuf, Liban 

Zebrane fundusze przelewem, gromadzone na koncie fundacji o numerze: 05 1090 2398 0000 

0001 4374 0300 przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy w Libanie. 

https://maronici.pl/deir-el-qamar-stypendia279/
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Wspólnymi siłami udało się przekazać 2,662,96 zł (14 979 608 LL). Darowizna została 

przekazywana w gotówce. Kopia dokumentów w załączniku (nr 05). 

Dzisiejszy kryzys finansowy w Libanie doprowadził do tego, że dochody rodzin wynoszą 

zaledwie 50 dolarów miesięcznie. Ludzie są w tragicznym położeniu i nie są w stanie kupić 

podstawowych środków do życia. Zarówno na lokalne ogrzewanie w zimie, jak i na energię 

elektryczną nie ma pieniędzy. “Żyjemy w stanie zmartwienia, z wielką nadzieją, że Bóg nam 

pomoże. Dzięki Bogu wielu ludzi jest z nami solidarnych, ale sytuacja będzie coraz gorsza. We 

wszystkich aptekach nie ma już leków. Musimy znaleźć lokalne rozwiązania dla różnych obszarów 

życia oraz pomóc na miarę możliwości aby przetrwać ten czas zamętu“ – powiedział wikariusz 

parafii Matki Bożej Wzgórza, o. Antonio. 

 

Realizacja celu statutowego nr:  

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

§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 | Chrzest i Eucharystia 

 

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”.  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 

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.  



 

 10 

W programie tegorocznego spotkania miały miejsce m.in.: wystąpienia zaproszonych gości, 

wspólne modlitwy, Eucharystia celebrowana w obrządku maronickim, adoracja oraz czuwanie przed 

relikwiami Świętego Szarbela. W duchu łączności z papieżem oraz wszystkimi patriarchami 

katolickimi została podjęta wspólna modlitwa o pokój na Bliskim Wschodzie. 

W spotkaniu wzięli udział: Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski; o. Charbel Beyrouthi OLM, 

mnich Zakonu Libańskich Maronitów, były Przeor Klasztoru Świętego Marona w Annai – Sanktuarium 

Świętego Szarbela w Libanie oraz innych gości. Podczas spotkania Biskup Andrzej otrzymał z rąk o. 

Charbela Beyrouthi OLM: mitrę, stułę oraz korporał maronicki ofiarowany dla diecezji legnickiej. Na 

wspomnianym korporale są haftowane ikony życia Chrystusa oraz słowa konsekracji i epiklezy w 

języku aramejskim (języku jakim posługiwał się sam Chrystus). W obrządku maronickim w aż czterech 

miejscach modlitwy są odmawiane właśnie w tym języku. Korporał jest znakiem i przypomnieniem, że 

w Chrystusie i w naszej wierze to, co łączy Zachód ze Wschodem to ta sama wiara i ofiara miłości Pana 

Jezusa Chrystusa. 

W trakcie ogólnopolskiego dnia skupienia został dołączona do zgromadzenia Kościoła Katolickiego 

z obrządku maronickiego Róża Khoury, córka rodzina z Libanu mieszkający w Polsce. Pięknym 

doświadczeniem było dzielenie się radością z Eucharystii, chrztu i bierzmowania córki rodziny Khoury, 

gdzie uczestnicy mogli poznać pełną tajemnicę wiary katolickiej w języku arabskim i aramejskim, 

zgodnie ze wschodnim katolickim obrządkiem maronickim.  

Na godzinę 17:00 uczestnicy zostali zaproszeni do Bazyliki w Sanktuarium Matki Bożej 

Licheńskiej na Eucharystię, po której odbyła się modlitwa uwielbienia wraz z modlitwą o uzdrowienie. 

Wieczorne spotkanie miało charakter otwarty dla wszystkich wiernych. 

Uczestniczyli: 256 wiernych, 7 kapłanów, 1 biskup oraz 2 mnichów z Libanu.  

Informacja opublikowane na stronie: https://maronici.pl/kep2021/ 

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”.  

  

https://maronici.pl/kep2021/
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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.  

W 2021 roku wydrukowaliśmy łącznie 44.150 egzemplarzy nowenny i obrazków świętych 

libańskich, a także wysyłamy materiały do wyłącznego użytku sanktuarium wszystkim 

zainteresowanym. Drukowany w następujących terminach: 24.03.2021 – 1500szt; 12.04.2021 – 

1100szt.; 19.08.2021 – 4000szt.; 23.08.2021 – 100szt.; 06.09.2021 – 5400szt.; 09.09.2021 – 

5000szt.; 22.09.2021 – 50szt.; 4.11.2021 - 25.000szt.; 30.11.2021 – 2000szt. Na ten cel Fundacja 

ponosiła kosztów przelewem do drukarni w kwocie: 6.474,53 złotych. 

W 2021 roku wysłaliśmy ponad 18.650 listów z informacjami oraz relikwiami II stopnia 

św. Szarbela i innych świętych po całej Polsce. W dalszym ciągu został opublikowane informacje 

dla osób zainteresowanych poznać więcej na stronę internetową w języku polskim i arabskim: 

http://www.maronici.pl 

Fundacja dofinansowała apostolstwo (przy opatrzeniu materiałami drukowanymi) dla 42 

parafiach który posiadają relikwię i prowadzą kult do świętych z Libanu 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”.  

  

http://www.maronici.pl/
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• 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/). 

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 2021 roku darowizny przelewem na łączną 

kwotę 12.133,96 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” 

https://maronici.pl/intencje-modlitewne/
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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, Echo Katolickie, Gosc.pl 

● 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 z otrzymanych darowizn w 

formie przelewem  
 

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Nie miało miejsca.  

IV. ODPIS UCHWAŁY ZARZĄDU 

UCHWAŁA Nr 1/02/23 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2021 

UCHWAŁA Nr 2/02/23 - w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2021 

UCHWAŁA Nr 3/02/23 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Fundacji za rok 2021 

V. PRZYCHODY 

Działalność statutowa odpłatna 9 450,00 

 

Działalność statutowa nieodpłatna 249 565,45 zł 

Ze środków publicznych w tym budżetu państwa i gminy Nie miało miejsca 

Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów Nie miało miejsca 

Z innych źródeł Nie miało miejsca 

 

Działalność gospodarcza Nie miało miejsca 

VI. KOSZTY 

Działalność statutowa nieodpłatna 141 939,09 zł 

Zużycie materiałów i energii 16 756,65 zł 

Usługi obce 96 045,44 zł 



 

 14 

Wynagrodzenia 29 137,00 zł 

ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników 0 zł 

Podatki i opłaty 11 763,00 zł 

Pozostałe koszty rodzajowe 340,90 zł 

 

Działalność gospodarcza Nie miało miejsca 

 

VII. INFORMACJE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I MAJĄTKU FUNDACJI 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem 0 

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Nie miało miejsca 

 

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH 

 
Nie miało miejsca 

 

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH WYNAGRODZEŃ PŁACONYCH 

 

Członkom Zarządu ogółem 55 292,00 zł  

w tym:  

      -  Wynagrodzenia  55 292,00 zł 

      -  Nagrody Nie miało miejsca 

      -  Premie Nie miało miejsca 

      -  Inne świadczenia Nie miało miejsca 

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń Nie miało miejsca 

 

INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU 
 

Informacje o udzielonych pożyczkach Nie miało miejsca 

Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych 23 451,31 zł 

Bank: Bank Santander 

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-pożyczkowa Nie miało miejsca 

 

 
 

Kwota zgromadzone w gotówce 3.000 zł 

Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych Nie miało miejsca 

Informacje o nabytych nieruchomościach Nie miało miejsca 

Informacje o nabytych innych środkach trwałych Nie miało miejsca 

 

INFORMACJE WEDŁUG SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH 
 

Aktywa obrotowe 141 765,75 zł 

Zapasy, w tym towary 4 061,03 zł 

Należności krótkoterminowe 60 991,25 zł 

w tym:  
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Należności z tytułu dostaw usług 37 954,98 zł 

Podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach Nie miało miejsca 

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym Nie miało miejsca 

Nierozliczone zaliczki na wydatki Nie miało miejsca  

Towary w komisie Nie miało miejsca  

Inwestycje krótkoterminowe 72 625,43 zł 

w tym:  

Środki pieniężne w kasie 3 000 zł 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 23 451,31 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 412,47 zł 

Zobowiązania długoterminowe Nie miało miejsca 

Zobowiązania krótkoterminowe 44 412,47 zł 

w tym:  

Zobowiązania publicznoprawne, w tym: 3 220,10 zł  

    -   zobowiązania z tytułu PIT 2 552,00 zł  

    -   zobowiązania z tytułu składek ZUS Nie miało miejsca  

    -   zobowiązania z tytułu CIT 8 Nie miało miejsca  

Zobowiązania wobec dostawców 32 615,37 zł  

Niefakturowane dostawy Nie miało miejsca 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Nie miało miejsca 

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki Nie miało miejsca 

Pozostałe  Nie miało miejsca 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 0 zł dotyczą rozliczanych w czasie opłat za serwer 

wirtualny. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów –  

Nie miało miejsca.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Nie miało miejsca.  

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

 

Nie miało miejsca.  

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

 

Nie miało miejsca.  
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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 miało miejsca.  

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 miało miejsca.  

XII. WYNIK PODATKOWY CIT-8 

 

Przychody bilansowe 259 015,45 zł 

      + nieodpłatne świadczenia Nie miało miejsca 

Przychód podatkowy 9 450,00 zł 

Koszty bilansowe 206 862,03 zł 

- reprezentacja 0 zł  

- ZUS zapłacony 0 zł  

- ZUS niezapłacony 0 zł  

- odsetki NKUP 0 zł  

- wynagrodzenia niewypłacone 0 zł  

Pozostałe NKUP 0 zł 

      + nieodpłatne świadczenia 0 zł 

Koszt podatkowy 0 zł 

Wynik podatkowy 0 zł 

 

XIII. KONTROLA FUNDACJI 

W roku 2021 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola. 

Opracowano: Zarząd Maronickiej Fundacji Misyjnej. 

 

 

________________________________ 

Prezes Zarządu: Fabio Loutfi Pereira 

 

 

Wrocław, dn. 17.02.2023 
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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

14.11.2022

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 (…)

01.01.2021...31.12.2021

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.

01.01.2021...31.12.2021

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

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku
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II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

publicznego i o wolontariacie

II.8.4. Pozostałe

brak

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

3/7



MARONICKA FUNDACJA MISYJNA Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) 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 31.12.2021 Stan na 31.12.2020

Aktywa 141 765,74 47 258,82

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 141 765,74 47 258,82

B.I  +Zapasy 4 061,03 4 061,03

B.II  +Należności krótkoterminowe 60 991,25 6 741,95

B.III  +Inwestycje krótkoterminowe 76 713,46 36 388,21

B.IV  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 67,63

C +Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Pasywa 141 765,74 47 258,82

A +Fundusz własny 97 353,27 45 199,85

A.I  +Fundusz statutowy 3 000,00 3 000,00

A.II  +Pozostałe fundusze 12 501,40 12 501,40

A.III  +Zysk (strata) z lat ubiegłych 29 698,45 29 698,45

A.IV  +Zysk (strata) netto 52 153,42 0,00

B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 412,47 2 058,97

B.I  +Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

B.II  +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

B.III  +Zobowiązania krótkoterminowe 44 412,47 2 058,97

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 (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591,
z późn. zm.) 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

01.01.2021...31.12.2021
Za okres

01.01.2020...31.12.2020

A Przychody z działalności statutowej 259 015,45 394 947,34

A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 249 565,45 388 661,50

A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 8 450,00 0,00

A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 1 000,00 6 285,84

B Koszty działalności statutowej 178 886,08 364 794,77

B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 178 886,08 364 794,77

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) 80 129,37 30 152,57

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 27 925,95 0,00

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 52 203,42 30 152,57

I Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,25

J Pozostałe koszty operacyjne 50,00 1,58

K Przychody finansowe 0,00 329,64

L Koszty finansowe 0,00 782,43

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 52 153,42 29 698,45

N Podatek dochodowy 0,00 0,00

O Zysk (strata) netto (M-N) 52 153,42 29 698,45
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V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. brak

brak

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

© Soneta 2022, enova365 2210.2.3 sn: 50990012
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Numer Opis
Wartość łączna Wartość łączna

A. Zysk / strata 52 153,42 0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania 249 565,45 388 661,50

C.
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym

0,00 1,88

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

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 1 479,81

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


