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Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku 

 

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 

 

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

studiującej i osobom dorosłym, 

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 2015 r. zrealizowane poprzez 

następujące projekty i działania: 

 

1. Wyjazdy rekolekcyjne  

 
Fundacja PUSTELNIA.PL cyklicznie organizuje kilkudniowe bądź weekendowe wyjazdy 

rekolekcyjne w Pustelni św. Teresy z Lisieux  w Beskidzie Małym. Podstawowymi zasadami 

pobytu na pustelni 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 przy pustelni (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.  

 

Wyjazdy rekolekcyjne organizowane są w ramach działalności statutowej odpłatnej,  

jednak osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierają żadnego wynagrodzenia. 
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W 2015 r. odbyło się 10 wyjazdów rekolekcyjnych, w których łącznie  

wzięły udział 133 osoby:  

- weekend majowy Ora et labora (30.04. – 03.05.2015 r.) 

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

   19-35 lat (07-12.07.2015 r., 01-06.09.2015 r.) 

- weekendy skupienia dla dorosłych (15-17.05.2015 r., 09-11.10.2015 r.) 

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

Pustelni (23-25.10.2015 r.) i kręgu Pustelników (03-05.07.2015 r., 06-08.11.2015 r.) 

- weekend o modlitwie w ciszy dla grupy ze Słowacji (18-20.09.2015 r.) 

- rekolekcje sylwestrowe dla studentów i absolwentów (28.12.2015 r. – 01.01.2016 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.  

 

2. 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 2015 r. odbyły się dwa spotkania dla 14 – osobowej grupy kobiet: 

 spotkanie na temat: „Kobieta i mężczyzna” (24.01.2015 r.) 

 spotkanie na temat: „Żona i matka” oraz podsumowanie cyklu i wizyta w domu 

rodzinnym Edyty Stein we Wrocławiu (20-22.03.2015 r.)  
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W październiku 2015 r. rozpoczął się nowy cykl Spotkań o Kobietach dla drugiej grupy 

liczącej 15 osób. Do końca roku odbyły się dwa spotkania: 

 spotkanie na temat: „Charyzmat kobiety” (03.10.2015 r.) 

 spotkanie na temat: „Ciało kobiety” (21.11.2015 r.) 

 

Spotkania formacyjne organizowane są w ramach działalności statutowej nieodpłatnej,  

a osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie nie pobierają 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.  

 

3. Weekend dla Mężatek i Matek na Pustelni 

 
W dniach od 29 - 31.05. 2015 r. Fundacja PUSTELNIA.PL zorganizowała na Pustelni 

pierwsze spotkanie formacyjne przeznaczony dla 9-osobowej grupy kobiet, które są już 

mężatkami i/ lub matkami. Panie przyjechały z różnych części Polski i wzięły udział  

w czterech konferencjach - jedna wygłoszona została przez ks. Andrzeja Muszalę, a trzy 

kolejne przez wytypowane wcześniej uczestniczki. Konferencje dotyczyły roli kobiety jako 

matki i żony oraz specyfiki kobiecego serca.  

 

Pobyt na Pustelni 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. 

 

4. Weekend dla Mężczyzn na Pustelni  

 
W dniach 25-27.09.2015 r. Fundacja PUSTELNIA.PL zorganizowała na Pustelni spotkanie 

formacyjne dla 11-osobowej grupy mężczyzn. Uczestnicy wysłuchali konferencji 
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dotyczących: męskości w perspektywie biblijnej, powołania mężczyzny, sposobów wyrażania 

męskości w dzisiejszych czasach oraz na temat duchowości mężczyzny.  

 

Pobyt na Pustelni 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. 

 

5. Akcja charytatywna „Pomoc dla Doroty” 

 
Fundacja PUSTELNIA.PL w dniach od 12 listopada do 28 grudnia 2015 r. przeprowadziła 

akcję charytatywną „Pomoc dla Doroty” na rzecz 20-letniej młodej matki, która w listopadzie 

2015 r. urodziła dziecko z poważną wadą rozwojową (wytrzewienie)  

i zaraz po urodzeniu przeprowadzono u niego dwie operacje ratujące życie. Fundacja 

PUSTELNIA.PL postanowiła przeprowadzić zbiórkę pieniężną, która pozwoliłaby matce 

zabezpieczyć finansowanie rehabilitacji i leczenia noworodka. Dodatkowo osoby związane  

z Fundacją i Wspólnotą PUSTELNIA pracujące w Służbie Zdrowia służyły matce dziecka 

bezpłatną konsultacją i pomocą medyczną.  

 

Z dobrowolnych wpłat na konto Fundacji zebrano łącznie 7 175,00 zł. Pieniądze  

w formie comiesięcznej darowizny w wysokości 500 zł są przelewane od 17 grudnia 2015 r. 

na konto rodziców pani Doroty, z którymi mieszka wraz z dzieckiem. Pieniądze zostały 

przeznaczone na leki dla noworodka, mleko, rehabilitację, dojazdy do lekarzy w Krakowie  

i na opłaty za konsultacje ze specjalistami. 

 

Organizując zbiórkę darowizn w ramach akcji Pomoc dla Doroty, Fundacja zrealizowała cele 

statutowe: 

 udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, 

studiującej i osobom dorosłym 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o 

charakterze wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby niesamodzielne,  
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5. Darowizny z okazji obchodów Roku Życia Konsekrowanego 

 
Fundacja PUSTELNIA.PL postanowiła włączyć się w obchody Roku Życia Konsekrowanego 

poprzez przekazanie w formie darowizn książek oraz czasopism o tematyce duchowej dla 

wspólnot chrześcijańskich w Polsce i za granicą.  

 

5.1. Dla wspólnot (m.in. dla Sióstr Karmelitanek Bosych) na terenie Moskwy i Irkucka 

W okresie od 1.02.2015 do 15.03.2015 w parafiach na terenie Moskwy i Irkucka (Rosja) oraz 

Mińska (Białoruś) rozdanych zostało 240 egzemplarzy książki ks. Andrzeja Muszali 

MODLITWA W CISZY w języku rosyjskim. 

 

5.2. Dla wspólnot na terenie Francji 

W okresie od 27.07.2015 do 31.07.2015 w parafiach na terenie Avignonu (Francja) rozdanych 

zostało 250 egzemplarzy książki ks. Andrzeja Muszali MODLITWA W CISZY w języku 

francuskim. 

 

5.3. Dla widzów spektaklu „7 Mieszkań we wnętrzu duszy” w kościele ss. Karmelitanek 

Bosych w Krakowie 

Dnia 30.08.2015 r. podczas spektaklu „7 Mieszkań we wnętrzu duszy” w kościele ss. 

Karmelitanek Bosych w Krakowie zostało rozdanych 80 egzemplarzy czasopisma Teresa z 

Lisieux nr 6 (BÓG SAM WYSTARCZY). 

 

5.4. Dla uczestników spotkań modlitewnych w kościele św. Marka w Krakowie 

W dniu 22.12.2015 r. podczas spotkania modlitewnego w kościele św. Marka w Krakowie 

zostało bezpłatnie rozdanych 9 egzemplarzy książki WYBIERAM WSZYSTKO oraz 22 

egzemplarze książki MODLITWA W CISZY ks. Andrzeja Muszali.  

 

Przekazując darowizny w postaci książek i czasopism o tematyce duchowej w ramach 

obchodów Roku Życia Konsekrowanego, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka,  

 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. 
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6. Patronaty 

 
W 2015 r. Fundacja PUSTELNIA.PL objęła patronaty nad następującymi wydarzeniami: 

 

6.1. Wieczór poezji Teresy z Lisieux w wykonaniu zespołu ARETE w Piwnicy Duchowej 

przy Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu 

 
Fundacja PUSTELNIA.PL objęła patronat nad Wieczorem poezji św. Teresy  

z Lisieux, który odbył się 01.10.2015 r. w Piwnicy Duchowej przy Sanktuarium św. Józefa  

w Poznaniu. Koncert został zorganizowany przez oo. karmelitów z Poznania we współpracy  

z zespołem ARETE. Wstęp na koncert był bezpłatny. Wydarzenie trwało nieco ponad godzinę 

i składało się z pięciu, powtarzających się cyklicznie części. Wzięło w nim udział ponad 100 

osób. Podczas Koncertu Poezji św. Teresy z Lisieux zorganizowanego w Piwnicy Duchowej 

przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu zostało bezpłatnie rozdanych: 9 egzemplarzy 

czasopisma Teresa z Lisieux nr 2 (BEZ RETUSZU), 5 egzemplarzy czasopisma Teresa z 

Lisieux nr 4 (MIŁOŚĆ BRATERSKA),  40 egzemplarzy czasopisma Teresa z Lisieux nr 5 

(TERESA I KAROL), 33 egzemplarze czasopisma Teresa z Lisieux nr 6 (BÓG SAM 

WYSTARCZY) oraz 65 egzemplarzy czasopisma Teresa z Lisieux nr 7 (POLSKIE ŚLADY NA 

MAŁEJ DRODZE) w ramach rozpowszechniania duchowości i nauczania św. Teresy z 

Lisieux wśród uczestników koncertu. 

 

Obejmując patronat nad Wieczorem poezji św. Teresy z Lisieux w Poznaniu, Fundacja 

zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka,  

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

 upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy 

Wschodem a Zachodem, 

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

 

6.2. Pielgrzymka Pomorskim Szlakiem św. Jakuba 

 
Fundacja PUSTELNIA.PL objęła patronat nad pielgrzymką członków Wspólnoty Pustelnia 

Pomorskim Szlakiem św. Jakuba w dniach 08 – 15.08.2015 r. Wyjazd miał charakter 

formacyjno – rekreacyjny i wzięło w nim udział 17 osób. Uczestnicy mieli okazję poznać 

polski odcinek europejskiego szlaku pątniczego do Santiago de Compostela. 
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Obejmując patronat nad Pielgrzymką Pomorskim Szlakiem św. Jakuba, Fundacja zrealizowała 

cele statutowe: 

 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, 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o 

charakterze wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby niesamodzielne,  

 organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych połączona  z działalnością 

edukacyjną  i wychowawczą, 

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

 

8. Działania promocyjne oraz w zakresie PR 

 
8.1. Prowadzenie stron internetowych:  

 Fundacji PUSTELNIA.PL http://pustelnia.pl/1.fundacja.htm 

 Wydawnictwa PUSTELNIA.PL http://pustelnia.pl/1.wydawnictwo.htm, 

                                                    www.modlitwawciszy.pl  

 Wspólnoty PUSTELNIA www.pustelnia.pl   

 

8.2. Audycja „Rozmowy o wierze” w Radio KRAKÓW  

26 stycznia 2015 r. na zaproszenie pani redaktor Anny Łoś, członkowie Rady  

i Zarządu Fundacji PUSTELNIA.PL, a to: ks. Andrzej Muszala, Agnieszka Domaszczyńska 

oraz Paweł Kuś wzięli udział w audycji radiowej z cyklu „Rozmowy o wierze”, która była 

poświęcona współczesnym Pustelnikom. W udzielonym wywiadzie wspólnie zastanawiano 

się nad tym czym jest prawdziwa cisza, jak o nią zadbać we współczesnym świecie i jak dojść 

do ciszy wewnętrznej? Audycji można było wysłuchać w Radio KRAKÓW oraz na stronie: 

http://w\vw.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/wspolczesni-pustelnicy/ 

 

8.3. Konferencje o modlitwie w ciszy na Słowacji 

W dniach 18 - 21 lutego 2015 r. członkowie Rady i Zarządu Fundacji PUSTELNIA.PL, a to: 

Katarzyna Wójcik, Agnieszka Domaszczyńska oraz Paweł Kuś poprowadzili trzy konferencje 

dotyczące modlitwy w ciszy w miejscowości  Prešov na Słowacji. Konferencje zostały 

wygłoszone dla: studentów i kleryków Wydziału Teologii Greckokatolickiej, 

http://pustelnia.pl/1.fundacja.htm
http://pustelnia.pl/1.wydawnictwo.htm
http://www.modlitwawciszy.pl/
http://www.pustelnia.pl/
http://w/vw.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/wspolczesni-pustelnicy/
http://w/vw.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/wspolczesni-pustelnicy/
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greckokatolickiej wspólnoty parafialnej oraz dla członków chrześcijańskiej wspólnoty 

charyzmatycznej „Maranatha” i miały na celu przybliżenie idei modlitwy w ciszy. W ramach 

działań promocyjnych po każdym ze spotkań można było nabyć książkę ks. Andrzeja Muszali 

MODLITWA W CISZY w języku słowackim.  

 

8.4. Promocja działalności Fundacji PUSTELNIA.PL 

 
8.4.1. Promocja wśród zakonów żeńskich na terenie kraju 

W dniu 22.10.2015 r. do 35 zakonów żeńskich na terenie Polski zostały bezpłatnie rozesłane 

egzemplarze czasopisma Teresa z Lisieux nr 4 (MIŁOŚĆ BRATERSKA), Teresa z Lisieux nr 5 

(TERESA i KAROL) oraz egzemplarze książki ks. Andrzeja Muszali Modlitwa w ciszy. 

 

8.4.2. Promocja na terenie Rosji i Białorusi 

W dniu 29.10.2015 r. zostało bezpłatnie rozesłanych 10 książek ks. Andrzeja Muszali 

MODLITWA W CISZY w języku rosyjskim (МОЛИТВА В ТИШИНЕ) do parafii na terenie 

Rosji i Białorusi. 

 

8.4.3. Promocja wśród zakonów męskich i żeńskich na terenie Hiszpanii 

W dniu 01.12.2015 r. zostało bezpłatnie rozesłanych 48 egzemplarzy książki MODLITWA W 

CISZY w języku hiszpańskim (Oracion silenciosa) do zakonów męskich i żeńskich na terenie 

Hiszpanii.  

 

Poprzez działania promocyjne i w zakresie PR, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

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

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka, 

 inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami młodzieży 

różnych krajów w duchu tolerancji, otwartości i dialogu, 

 popularyzacja idei zjednoczonej Europy w duchu otwartości na różne kultury, 

 upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy 

Wschodem a Zachodem. 
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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 2015 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 2015 r. Fundacja PUSTELNIA.PL wydała:  

 

 czasopismo Teresa z Lisieux numer 6/ luty 2015 (ISSN 2300 – 7664) Bóg sam 

wystarczy 

 ks. Andrzej Muszala Modlitwa w ciszy / wersja hiszpańska/ ISBN 9788393951512 

 czasopismo Teresa z Lisieux numer 7/ wrzesień 2015 (ISSN 2300 – 7664) Polskie 

ślady na małej drodze 

 ks. Andrzej Muszala Wybieram wszystko. Życie duchowe wg Teresy Martin/ISBN 

9788393951581 - książka wraz z płytą CD. Powstała na bazie konferencji głoszonych  
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w kościele św. Marka w Krakowie w roku akademickim 2013/2014. Książka została 

wydana w ramach serii: Chrześcijaństwo do kwadratu.  

 

VIII. PRZYCHODY 

Przychody statutowe ogółem: 71 940,56 zł 

W tym: 

 ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 zł 

 z darowizny:  21 867,90 zł 

    ze świadczeń realizowanych odpłatnie: 17 040,00 zł  

- z uwzględnieniem ich kosztów  11 340,32 zł 

    z innych źródeł: 33 032,66 zł 

IX. KOSZTY 

Koszty ogółem: 26 903,65 zł 

W tym: 

 na realizację działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego: 8 696,51 zł 

 na realizację działalności statutowej odpłatnego pożytku publicznego: 11 340,32 zł 

 na administracje /korespondencja itp./:  6 866,82 zł 

 

X. OSOBY ZATRUDNIONE 

W 2015 roku Fundacja zatrudniła jedną osobę na umowę o dzieło (od 26.05.2015 r. do 

31.05.2015 r.).  

 

XI. WYNAGRODZENIA 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto z umów o dzieło: 1189,00 zł 

 

XII. UDZIELONE POŻYCZKI 

Nie wystąpiły 

 

XIII. POSIADANY MAJĄTEK 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r.: 

   Kwota: 30 675,03 PLN     

                        Kwota: 22 207,06 PLN   (z rachunku w EURO przeliczone na złotówki) 

                        Bank: Pekao S.A.                          
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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: 84 020,21 zł 

Zobowiązania: 862,62 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 

 

Wynik podatkowy CIT-8  0,00 zł 

Przychody bilansowe  128 460, 58 zł 

Przychód podatkowy     95 427,92 zł 

Koszty bilansowe     47 302,99 zł 

 - reprezentacja   0,00 zł 

- ZUS niezapłacony   0,00 zł 

- odsetki NKUP   0,00 zł 

Koszty podatkowe     47 302,99 zł 

Wynik podatkowy   0,00 zł 

 

XVI. KONTROLA FUNACJI 

W 2015 r. w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola. 

 

XVII. ODPISY UCHWAŁ RADY FUNDACJI 

1. Uchwała nr 1/2015 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014 

i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2015. 

Odpis ww. uchwały Rady Fundacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 
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Opracowano: Zarząd Fundacji PUSTELNIA.PL 

 

 

 
 

    Kraków, 27.12.2016 r. 

Krzysztof KLICHE                      .………………… 

 

Agnieszka DOMASZCZYŃSKA ………………… 

 

Katarzyna WÓJCIK                    …………………. 

 


