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I. PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa pełna: Fundacja PUSTELNIA.PL 

Adres siedziby: ul. Kremerowska 10/23, 31-130 Kraków 

Adres poczty elektronicznej: fundacja@pustelnia.pl 

REGON: 122829391 

NIP: 676-246-40-14 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer w rejestrze: 0000456527 

Data rejestracji w KRS: 04.09.2013 r. 

Forma prawna: Fundacja 

Organ nadzoru: Minister Edukacji Narodowej 

 

III. ZARZĄD FUNDACJI (funkcja, adres kontaktowy) 

 

Krzysztof  Leszek KLICHE  - Prezes Zarządu, ul. Kremerowska 10/23, 31-130 Kraków 

Agnieszka DOMASZCZYŃSKA - Wiceprezes Zarządu, ul. Friedleina 18/11, 30-009 Kraków 

Katarzyna Maja WÓJCIK - Wiceprezes Zarządu, ul. Aleja Pokoju 21/2, 31-548  Kraków 

Anna Lidia ZAJĄC - Członek Zarządu, Śledziejowice 173, 32-020 Wieliczka 

 

IV. CELE FUNDACJI 

Zgodnie ze Statutem, cele Fundacji są następujące: 

 

1) dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka,  

2) powołanie i prowadzenie rekolekcyjnych ośrodków spotkań dla młodzieży i ludzi 

dorosłych, 

3) udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym, 
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4) działalność w zakresie promowania kultury polskiej w kraju i za granicą, 

5) popularyzacja idei zjednoczonej Europy w duchu otwartości na różne kultury, 

6) upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy 

Wschodem a Zachodem, 

7) inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami młodzieży 

różnych krajów w duchu tolerancji, otwartości i dialogu, 

8) promocja i organizacja wolontariatu,   

9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o 

charakterze wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby niesamodzielne,  

10) działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań 

pożytku publicznego określonych ustawą; w szczególności integrowanie partnerów 

społecznych skupionych wokół szeroko rozumianego wolontariatu i wsparcia 

społeczeństwa obywatelskiego, 

11) organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych połączona  z działalnością 

edukacyjną i wychowawczą, 

12) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; edukacja przez sztukę. 

 

V. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

Zgodnie ze Statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) działalność edukacyjno-kulturalną wśród młodzieży i osób dorosłych,  

2) logistyczne oraz finansowe wspieranie oraz koordynację inicjatyw mających na celu 

wzajemne przełamywanie barier i stereotypów,  

3) organizację kongresów, sympozjów i konferencji naukowych, imprez kulturalnych  

i sportowych, kolonii, obozów, koncertów i szkoleń  z udziałem przedstawicieli 

innych państw,  

4) propagowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie solidarności międzynarodowej,  

5) popularyzację i wdrażanie osiągnięć innych państw, w szczególności krajów Unii 

Europejskiej, rozpowszechnianie idei zjednoczonej Europy i jej chrześcijańskich 

korzeni, 

6) wszelkie formy promocji i upowszechnianie idei wolontariatu w Polsce i zagranicą,  

7) organizowanie zbiórek publicznych na realizację celów statutowych,  
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8) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, 

osób prawnych i fizycznych w Polsce i zagranicą,  

9) prowadzenie ośrodków edukacyjnych, wychowawczych i rekolekcyjnych, 

10) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, 

remoncie lub modernizacji ośrodków edukacyjnych, wychowawczych i 

rekolekcyjnych, 

11) organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, religijnych i sportowych,  

w szczególności o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i charytatywnym,  

12) działalność wydawniczą oraz redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych 

oraz innych form udostępniania wiedzy,  

13) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,  

14) dofinansowywanie i organizowanie wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży  

i dorosłych, nawiązywanie i utrzymywanie wzajemnych kontaktów z osobami  

i grupami w kraju i za granicą w celu wymiany kulturalnej i naukowej  

oraz działalności charytatywnej i religijnej. 

 

VI. ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH (z podaniem realizacji 

celów statutowych) 

 

Cele statutowe Fundacji PUSTELNIA.PL zostały w 2017 r. zrealizowane poprzez następujące 

projekty i działania: 

 

1. Wyjazdy rekolekcyjne  
 
Fundacja PUSTELNIA.PL cyklicznie organizuje kilkudniowe bądź weekendowe wyjazdy 

rekolekcyjne w ośrodku rekolekcyjnym w Beskidzie Małym (Pustelnia św. Teresy z Lisieux). 

Podstawowymi zasadami pobytu w ośrodku są: skupienie na obecności Boga w duszy, 

zapomnienie o sobie, by służyć innym, udział w codziennej Eucharystii i wspólnej Jutrzni, 

codzienna modlitwa w ciszy przez pół godziny, praca fizyczna (różnorodna w zależności od 

pogody i bieżących potrzeb), czytanie duchowe (Pisma świętego i mistrzów życia 

wewnętrznego). W czasie rekolekcji uczestnicy mogą wysłuchać konferencji dotyczących 

życia duchowego.  
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Wyjazdy rekolekcyjne organizowane są w ramach działalności statutowej odpłatnej,  

jednak osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierają żadnego wynagrodzenia. 

 

W 2017 r. odbyło się 13 wyjazdów rekolekcyjnych, w których łącznie  

wzięło udział 186 osób: 

- rekolekcje Ora et labora dla studentów, absolwentów i osób w wieku 19-35 lat  (28.04-

03.05.2017 r.)  

- rekolekcje Fundament o modlitwie w ciszy dla studentów, absolwentów i osób w wieku 19-

35 lat (02-07.07.2017 r., 01-06.09.2017 r., 13-15.10.2017 r.)  

- Triduum Paschalne dla członków Wspólnoty Pustelnia (13-16.04.2017 r.) 

- weekendy skupienia dla dorosłych powyżej 35 roku życia (12-14.05.2017 r; 06-08.10.2017 

r.)  

- czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego (03-04.06.2017 r.) 

- weekendy formacyjne dla członków Wspólnoty Pustelnia, w tym: dla kręgu Przyjaciół 

Pustelni (20-22.10.2017 r.), kręgu Pustelników (30.06-02.07.2017 r. oraz 10-13.11.2017 r.) 

oraz weekend formacyjny poświęcony tematowi ubóstwa, prowadzony przez diakona Gillesa 

Rebeche z Francji (26-27.08.2017 r.) 

- rekolekcje sylwestrowe dla studentów, absolwentów i osób w wieku 19-35 lat (28.12.2017 

r.-01.01.2018 r.)  

 

Organizując Wyjazdy rekolekcyjne, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 powołanie i prowadzenie rekolekcyjnych ośrodków spotkań dla młodzieży i ludzi 

dorosłych, 

 popularyzacja idei zjednoczonej Europy w duchu otwartości na różne kultury, 

 upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy 

Wschodem a Zachodem, 

 inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami młodzieży 

różnych krajów w duchu tolerancji, otwartości i dialogu, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym.  
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2. Spotkania modlitewne w kościele św. Marka 

W okresach od 01.2017 r. do 06.2017 r. oraz od 10.2017 r. do 12.2017 r. Fundacja 

PUSTELNIA.PL zorganizowała dwa cykle cotygodniowych spotkań modlitewnych w 

kościele św. Marka w Krakowie. Pierwszy cykl poświęcony był postaci francuskiego 

karmelity Ojca Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus, zaś drugi nauczaniu Ojców Kościoła. 

Spotkania odbywały się we wtorki w godzinach 19.30-20.30, były otwarte dla wszystkich 

zainteresowanych. Składały się z trzydziestominutowej konferencji oraz 

trzydziestominutowej modlitwy w ciszy. Konferencje dotyczące Ojca Marii Eugeniusza od 

Dzieciątka Jezus wygłaszał ks. Andrzej Muszala, zaś konferencje na temat nauczania Ojców 

Kościoła ks. Andrzej Muszala i ks. Robert Woźniak. Każdorazowo w spotkaniach 

uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 

 

Spotkania modlitewne organizowane były w ramach działalności statutowej nieodpłatnej,  

a osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierały żadnego wynagrodzenia. 

 
Organizując Spotkania modlitewne,  Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym 

 upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy 

Wschodem a Zachodem. 

 

3. Spotkania formacyjne w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i 

Poznaniu. 

W okresach od 01.2017 r. do 06.2017 r. i od 09.2017 r. do 12.2017 r. Fundacja 

PUSTELNIA.PL organizowała w różnych miastach Polski (Kraków, Gdańsk, Warszawa, 

Katowice, Wrocław i Poznań) comiesięczne spotkania formacyjne, prowadzone przez ks. 

Andrzeja Muszalę, Marie-Christine Kremer i innych członków Wspólnoty Pustelnia. 

Spotkania poświęcone były dyskusji o książkach o tematyce duchowej (m.in. Nad 

przepaściami wiary ks. Wacława Hryniewicza, Modlitwa w ciszy ks. Andrzeja Muszali, 

Modlitwa w czynie ks. Andrzeja Muszali). Spotkania przeznaczone były dla członków 

Wspólnoty Pustelnia. W każdym spotkaniu uczestniczyło od kilku do kilkunastu osób. 

 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji PUSTELNIA.PL za rok 2017 
 
 

7 
 

Spotkania formacyjne organizowane były w ramach działalności statutowej nieodpłatnej,  

a osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierały żadnego wynagrodzenia. 

Fundacja pokrywała koszty dojazdu osób prowadzących spotkania do miejsc, w których się 

odbywały. 

 
Organizując Spotkania formacyjne,  Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym. 

 

4. Spotkania o Kobietach 
  
Od września 2013 r. Fundacja PUSTELNIA.PL prowadzi cykliczne spotkania formacyjne dla 

grupy kobiet powyżej 20. roku życia. Spotkania mają na celu poszerzenie wiedzy 

uczestniczek na temat: charyzmatu kobiety, obszarów pracy nad sobą, a także jej roli w 

Kościele i współczesnym świecie. W październiku 2015 r. rozpoczęła się druga edycja 

spotkań, w ramach której w dniach 25-27.03.2017 r. w Warszawie odbyło się weekendowe 

spotkanie poświęcone tematowi Kobiety w Biblii, będące podsumowaniem całego cyklu. 

 

Spotkania formacyjne organizowane były w ramach działalności statutowej nieodpłatnej,  

a osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierały żadnego wynagrodzenia. 

 
Organizując Spotkania o Kobietach, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym. 

 

5. Spotkania z cyklu Poznaj, kim jesteś 

W 2017 r.  kontynuowano spotkania z cyklu Poznaj, kim jesteś (cykl zainaugurowano w 

marcu 2016 r.), poświęcone zgłębianiu kwestii związanych z człowieczeństwem i 

odkrywaniem własnej tożsamości. Spotkania odbyły się w Krakowie w terminach 18.03.2017 

r. i 25.11.2017 r. Uczestniczyło w nim odpowiednio 13 (pierwsze spotkanie) i 17 (drugie 
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spotkanie) młodych kobiet i mężczyzn z różnych miast Polski, a konferencje na temat 

sumienia i prawa naturalnego wygłosił ks. Andrzej Muszala. 

 

Organizując cykl spotkań Poznaj, kim jesteś, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym. 

 

6. Weekend dla Mężatek i Matek na Pustelni 
 
W dniach 09-11.06.2017 r. Fundacja PUSTELNIA.PL zorganizowała w ośrodku 

rekolekcyjnym (Pustelnia św. Teresy z Lisieux) coroczne spotkanie formacyjne, w którym 

uczestniczyła 9-osobowa grupa kobiet - mężatek i matek. Uczestniczki przyjechały z różnych 

części Polski i wzięły udział w pięciu konferencjach poświęconych czwartemu rozdziałowi 

Adhortacji Amoris laetitia Papieża Franciszka, w dyskusjach na omawiane tematy, a także 

wymianie osobistych doświadczeń i refleksji związanych z rozwojem życia duchowego w 

codziennym życiu rodzinnym i zawodowym. 

 
Pobyt na w ośrodku rekolekcyjnym zorganizowany został w ramach działalności statutowej 

odpłatnej, a osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierały żadnego 

wynagrodzenia. 

 
Organizując Weekend dla Mężatek i Matek, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym. 

 

7. Weekend dla Mężczyzn na Pustelni  
 
W dniach 22-24.09.2017 r. Fundacja PUSTELNIA.PL zorganizowała w ośrodku 

rekolekcyjnym (Pustelnia św. Teresy z Lisieux) spotkanie formacyjne dla 10-osobowej grupy 

mężczyzn poświęcone tematowi pracy oraz charyzmatu mężczyzny. Uczestnicy wysłuchali 
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konferencji dotyczących życia duchowego i miejsca pracy w życiu mężczyzny. Odbyły się 

również dyskusje poświęcone tej tematyce. 

 
Pobyt w ośrodku rekolekcyjnym zorganizowany został w ramach działalności statutowej 

odpłatnej, a osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierały żadnego 

wynagrodzenia. 

 

Organizując Weekend dla Mężczyzn, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym. 

 

8. Wieczór z okazji 20-lecia Doktoratu św. Teresy z Lisieux (19.10.2017 r.) 

Fundacja PUSTELNIA.PL we współpracy z siostrami karmelitankami z klasztoru 

Karmelitanek Bosych przy ul. Łobzowskiej w Krakowie zorganizowała wieczór z okazji 20-

tej rocznicy ogłoszenia św. Teresy z Lisieux Doktorem Kościoła. Udział w wydarzeniu był 

bezpłatny. Wydarzenie obejmowało uroczystą Mszę świętą, koncert poezji św. Teresy z 

Lisieux, czytanie fragmentów Rękopisów autobiograficznych oraz konferencję Od Dziejów 

duszy do Rękopisów autobiograficznych wygłoszoną przez Krzysztofa Kliche. Wzięło w nim 

udział kilkadziesiąt osób.  

 
Organizując Wieczór z okazji 20-lecia Doktoratu św. Teresy z Lisieux w Krakowie Fundacja 

zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka,  

 wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; edukacja przez sztukę. 

 

 
9. Patronat nad wyprawą „Serbia – kraj nieodkrytego piękna”  
 
Fundacja PUSTELNIA.PL objęła patronat nad wyprawą członków Wspólnoty Pustelnia do 

Serbii w dniach 20-30.07.2017 r., w której udział wzięło 18 osób. Program wyjazdu 

obejmował m.in. zwiedzanie Nowego Sadu, Belgradu oraz Valjeva, a także czas skupienia w 

prawosławnych monastyrach: Kaona, Pustynia, Ćelije i Lelić. Uczestnicy mieli ponadto 
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okazję uczestniczyć w spotkaniu w polskiej Ambasadzie w Belgradzie, zorganizowanym 

przez ambasadora Polski Tomasza Niegodzisza, podczas którego mogli porozmawiać m.in. z 

biskupem László Németem na temat skomplikowanej historii i teraźniejszości narodów 

bałkańskich. 

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyjazdu działały na podstawie umowy o 

wolontariat i nie pobierały żadnego wynagrodzenia. 

 

Obejmując patronat nad wyprawą Serbia – kraj nieodkrytego piękna Fundacja zrealizowała 

cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka,  

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym, 

 organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych połączona  z działalnością 

edukacyjną i wychowawczą, 

 wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; edukacja przez sztukę. 

 działalność w zakresie promowania kultury polskiej w kraju i za granicą, 

 popularyzacja idei zjednoczonej Europy w duchu otwartości na różne kultury, 

 upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy 

Wschodem a Zachodem, 

 inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami młodzieży 

różnych krajów w duchu tolerancji, otwartości i dialogu 

 

10. Remont i rozbudowa ośrodka rekolekcyjnego w Beskidzie Małym (Pustelnia św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus) 

W maju 2017 r. Fundacja rozpoczęła remont i rozbudowę ośrodka rekolekcyjnego 

położonego w Beskidzie Małym, który użytkuje w ramach umowy użyczenia. Prace 

remontowe które objęły m.in. wymianę pokrycia dachu zostały zakończone w sierpniu 2017 

r., zaś prace przy rozbudowie ośrodka ciągle trwają i  będą kontynuowane w kolejnych latach.  

 

Prace remontowe i rozbudowa ośrodka prowadzone były w ramach działalności statutowej 

odpłatnej. 
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Przeprowadzając remont i rozbudowę ośrodka rekolekcyjnego Fundacja zrealizowała cele 

statutowe: 

 powołanie i prowadzenie rekolekcyjnych ośrodków spotkań dla młodzieży i ludzi 

dorosłych, 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym.  

 

Działanie było zgodne z zapisami Statutu Fundacji §3, ust. 3 j, mówiącymi, że cele Fundacji 

realizowane będą poprzez: 

 finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, 

remoncie lub modernizacji ośrodków edukacyjnych, wychowawczych i 

rekolekcyjnych 

 

11. Działania promocyjne oraz w zakresie PR 
 
11.1. Prowadzenie strony internetowej:  

 

 www.pustelnia.pl 

 

11.2. Prowadzenie profilu Fundacji PUSTELNIA.PL na Facebooku 

 

11.3. Udział w Warszawskich Targach Książki 

Fundacja PUSTELNIA.PL wzięła udział w Warszawskich Targach Książki, które odbyły się 

w dniach 18-21.05.2017 r. Książki wydawane przez Fundację były prezentowane na Targach 

dzięki współpracy Fundacji z warszawską hurtownią Motyle Książkowe. Zaprezentowano 

następujące tytuły autorstwa ks. Andrzeja Muszali: Modlitwa w ciszy, Przewodnik po 

cierpieniu, Ja oraz mój Stwórca, Wybieram Wszystko, Niech zstąpi Duch Twój, Radość 

Ewangelii. 
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VII. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zgodnie z §4 Statutu Fundacji, dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację 

celów statutowych, Fundacja w 2017 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie: 

 

1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)  

3) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

(PKD 47.61.Z) 

4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  

(PKD 47.91.Z) 

5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami(PKD 47.99.Z.) 

6) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62. Z.) 

7) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63. Z.) 

8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  

( PKD 47.19. Z.) 

9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami (PKD 47.99.Z.) 

 

Przychody z działalności gospodarczej pochodzą z wydawania oraz sprzedaży czasopism  

i książek o tematyce religijnej. Wszystkie środki pochodzące z prowadzenia działalności 

gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację swoich celów statutowych. 

 

W 2017 r. Fundacja PUSTELNIA.PL wydała: 
 

 ks. Andrzej Muszala, Modlitwa w ciszy (ISBN 978-83-939515-7-4) – dodruk 

 czasopismo Teresa z Lisieux numer 10/marzec 2017/ Ojciec Maria Eugeniusz od 

Dzieciątka Jezus OCD – Przyjaciel i znawca (ISSN 2300 – 7664) 

 ks. Andrzej Muszala, Modlitwa w czynie (ISBN 978-83-943942-3-3)  

 czasopismo Teresa z Lisieux numer 11/październik 2017/ Teresa – Doktor Kościoła 

(ISSN 2300 – 7664)  
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VIII. PRZYCHODY 

 

Przychody działalność statutowa odpłatna  18 150,00 
w tym:   
Sprzedaż usług 18 150,00 

 

Przychody działalność statutowa nieodpłatna  20 457,90 
w tym:   
Darowizny otrzymane osoby fizyczne 20 457,90 

 

Przychody działalność gospodarcza  55 602,08 
w tym:   
Sprzedaż towarów 54 600, 47 
Sprzedaż usług  1 001, 61 

 

IX. KOSZTY 

Koszty działalność statutowa odpłatna  25 425,64 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii  15 620,77 

Usługi obce    8 642,24 

Pozostałe koszty 1 162,63 
 

Koszty działalność statutowa nieodpłatna  13 103, 93 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii 349,49 
Usługi obce 10 608,99 
Pozostałe koszty 2 145,45 

 

Koszty działalność gospodarcza 36 330,35 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii 1 524,32 
Usługi obce 6 064,57 
Wynagrodzenia 10 797,28 
Pozostałe koszty 1 337,63 
Wartość sprzedanych towarów  16 606,55 

 

Koszty administracyjne 8 018,83 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii 619,84 
Usługi obce 7 258,99 
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Podatki i opłaty 140,00 
 

X. OSOBY ZATRUDNIONE 

W 2017 roku Fundacja zatrudniła  łącznie 10 osób na umowę o dzieło. 

 

XI. WYNAGRODZENIA 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto z tytułu umów o dzieło w 2017 r. wyniosła 

10 797,28 zł. 

 

XII. UDZIELONE POŻYCZKI 

Nie wystąpiły 

 

XIII. POSIADANY MAJĄTEK   

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r.: 

   Kwota: 53 298,31 zł 

   Bank: Pekao S.A.                          

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych / obligacji oraz wielkość 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa/: nie dotyczy 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie dotyczy 

e) Informacje statystyczne:  

Aktywa: 151 357,44 zł 

Zobowiązania: 1 833,40 zł 

 

XIV. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE  

I SAMORZĄDOWE ORAZ ICH WYNIKI FINANSOWE 

 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

XV. ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 

PODATKOWYCH W TYM SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 
 

Przychody bilansowe 94 212,49 
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+ nieodpłatnie otrzymane świadczenia 4 800,00 

Przychody podatkowe 99 012,49 

  
Koszty bilansowe 84 270,24 

- pozostałe koszty NKUP 0,00 

- koszty wynajętego samochodu, korekta do wysokości ewidencji przebiegu 10 419,60 

Koszty podatkowe 73 850,64 

  
Wynik podatkowy 25 161,85 

 
 

XVI. KONTROLA FUNACJI 

W 2017 r. w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola. 

 

XVII. ODPISY UCHWAŁ  

1. Uchwała Rady Fundacji PUSTELNIA.PL nr 1/2017 o przyjęciu sprawozdania 

finansowego za rok 2016 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 

2017 

2. Uchwała Zarządu Fundacji PUSTELNIA.PL o realizacji prac remontowych                 

i rozbudowy Pustelni św. Teresy z Lisieux 

3. Uchwała Rady Fundacji PUSTELNIA.PL nr 2/2017 o zatwierdzeniu decyzji Zarządu 

dotycząc realizacji prac remontowych i rozbudowy Pustelni św. Teresy z Lisieux 

Odpisy ww. uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

Opracowano: Zarząd Fundacji PUSTELNIA.PL 

 
 

 

 
 

Kraków, 18.12.2018 r. 

Krzysztof KLICHE  
 
Agnieszka DOMASZCZYŃSKA 
 
Katarzyna WÓJCIK 
 


