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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) 

 

Krzysztof  Leszek KLICHE  - Prezes Zarządu 

Agnieszka DOMASZCZYŃSKA - Wiceprezes Zarządu 

Katarzyna Maja WÓJCIK - Wiceprezes Zarządu 

Anna Lidia ZAJĄC - Członek Zarządu 

 

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 2018 r. zrealizowane poprzez następujące 

projekty i działania: 

 

1. Wyjazdy rekolekcyjne i formacyjne 
 
Fundacja PUSTELNIA.PL cyklicznie organizuje weekendowe lub kilkudniowe wyjazdy 

rekolekcyjne i formacyjne w ośrodku rekolekcyjnym w Beskidzie Małym (Pustelnia św. 

Teresy z Lisieux). Podstawowymi zasadami pobytu w ośrodku są: codzienna półgodzinna 

modlitwa w ciszy, wzajemna służba, praca nad sobą, udział w codziennej Eucharystii i 

wspólnej Jutrzni, praca fizyczna (różnorodna w zależności od pogody i bieżących potrzeb), 

czytanie duchowe (Pisma świętego i mistrzów życia wewnętrznego). W czasie rekolekcji 

uczestnicy wysłuchują 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 2018 roku zostało zorganizowanych 13 pobytów, w których łącznie  

wzięło udział 180 osób: 

- Triduum Paschalne dla członków Wspólnoty Pustelnia (28.03-01.04.2018 r.)  

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

03.05.2018 r.)  

- czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego (19-20.05.2018 r.)  

- weekend skupienia dla dorosłych powyżej 35. roku życia (01-03.06.2018 r.)  

- weekend dla młodych mężatek (08-10.06.2018)   

- weekendy formacyjne dla członków Wspólnoty Pustelnia: dla kręgu Pustelników (29.06-

01.07.2018 r. oraz 09-11.11.2018 r.), dla kręgu Przyjaciół Pustelni (19-21.11.2018 r.), 

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

35 lat (03-08.07.2018 r., 01-06.09.2018 r.)   

- weekend dla mężczyzn (21-23.09.2018 r.)  

- weekend dla młodych małżeństw (16-17.11.2018 r.)  

- rekolekcje sylwestrowe dla studentów, absolwentów i osób w wieku 19-35 lat (28.12.2018 

r.-01.01.2019 r.)  

 

Organizując Wyjazdy rekolekcyjne i formacyjne, 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 Krakowie 

W okresach od 01.2018 r. do 06.2018 r. oraz od 10.2018 r. do 12.2018 r. Fundacja 

PUSTELNIA.PL zorganizowała dwa cykle cotygodniowych spotkań modlitewnych w 

kościele św. Marka w Krakowie. Pierwszy cykl poświęcony był nauczaniu Ojców Kościoła, 

zaś drugi postaci ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. 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 nauczania Ojców Kościoła 

wygłaszali  ks. Andrzej Muszala i ks. Robert Woźniak, zaś dotyczące ks. Franciszka 

Blachnickiego ks. Andrzej Muszala. Każdorazowo w spotkaniach uczestniczyło kilkadziesiąt 

osób. Dodatkowo konferencje były upowszechniane w internecie. 

 

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, 

Poznaniu i Lublinie 

W okresach od 01.2018 r. do 06.2018 r. i od 09.2018 r. do 12.2018 r. Fundacja 

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

Katowice, Wrocław, Poznań i Lublin) comiesięczne spotkania formacyjne, prowadzone przez 

członków Wspólnoty Pustelnia. Spotkania poświęcone były dyskusji o tekstach i książkach o 

tematyce duchowej (m.in. Adhortacja papieża Franciszka GAUDETE ET EXSULTATE, 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. 
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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 2018 r. rozpoczęła się trzecia edycja spotkań, w ramach 

której odbyły się dwa spotkania: 13.10.2018 r. poświęcone tematowi Charyzmat kobiety, zaś 

01.12.2018 r. na temat Ciało kobiety. Grupa kobiet uczestniczących w tej edycji liczyła 15 

kobiet. Spotkania były prowadzone przez kobiety, które ukończyły pierwszy cykl spotkań. 

 

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 2018 r.  kontynuowano spotkania z cyklu Poznaj, kim jesteś (cykl zainaugurowano w 

marcu 2016 r.), poświęcone zgłębianiu kwestii związanych z człowieczeństwem i 
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odkrywaniem własnej tożsamości. Spotkania odbyły się w Krakowie w terminach 10.03.2018 

r. i 24.11.2018 r. Uczestniczyło w nim odpowiednio 16 (pierwsze spotkanie) i 11 (drugie 

spotkanie) młodych kobiet i mężczyzn z różnych miast Polski, a konferencje na temat 

ludzkiej wolności i dojrzałości 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. 

 

7. Patronat nad wyprawą kajakową po Bugu (20.07-28.07.2018 r.)  
 
Fundacja PUSTELNIA.PL objęła patronat nad wyprawą kajakową po Bugu, która odbyła się 

w dniach 20-30.07.2018 r. i  w której wzięło udział 13 członków Wspólnoty Pustelnia. Trasa 

spływu prowadziła szlakiem kajakowym „Poleska Dolina Bugu” obejmującym odcinek od 

miejscowości Świerże do miejscowości Kodeń, który przebiega przez takie miejsca jak 

Włodawa (zwana „Miastem Trzech Kultur”), trójstyk granic (polskiej, ukraińskiej i 

białoruskiej) czy Jabłeczna (z prawosławnym Monastyrem św. Onufrego). W czasie wyprawy 

jej uczestnicy mieli okazję zarówno do aktywnego wypoczynku na łonie natury, jak i do 

zapoznania się bogactwem i różnorodnością kulturową regionu. Osoby odpowiedzialne za 

przygotowanie wyjazdu działały na podstawie umowy o wolontariat i nie pobierały żadnego 

wynagrodzenia. 

 

Obejmując patronat nad wyprawą kajakową po Bugu 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. 

 upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy 

Wschodem a Zachodem, 
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8. Kontynuacja rozbudowy ośrodka rekolekcyjnego w Beskidzie Małym (Pustelnia św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus) 

W 2018 r. Fundacja kontynuowała prace przy rozbudowie ośrodka rekolekcyjnego w 

Beskidzie Małym użytkowanego w ramach umowy użyczenia, rozpoczęte w maju 2017 r. 

Prace obejmowały następujący zakres: 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji 

2. Budowa komina, docieplenie połaci dachowych i prace dekarskie 

3. Prace wykończeniowe we wnętrzu (wykończenie ścian, podłogi)  

Prace remontowe i rozbudowa ośrodka prowadzone były w ramach działalności statutowej 

odpłatnej. 

 

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 

  

9. Organizacja pomocy finansowej dla p. Genowefy 

Fundacja PUSTELNIA.PL zorganizowała wsparcie finansowe dla 86-letniej kobiety po 

udarze  mózgu będącej w bardzo trudnej sytuacji. W dniach od 30.08. do 10.09.2018 r. na 

konto Fundacji wpływały darowizny od członków Wspólnoty Pustelnia, które zostały w 

całości przekazane p. Genowefie za pośrednictwem dwóch przelewów. Łączna suma 

przekazanej pomocy wyniosła 6 262,63 zł. 
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10. 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. Prowadzenie kanału Pustelnia na Youtube 

Od października do grudnia 2018 r. na kanale Pustelnia co tydzień umieszczane były nagrania 

konferencji wygłaszanych przez ks. Andrzeja Muszalę w kościele św. Marka w Krakowie, 

poświęconych duchowości ks. Franciszka Blachnickiego. 

 

11.4. Udział w Targach Wspólnot w Krakowie 

22 września 2018 r. przedstawiciele Wspólnoty Pustelnia wzięli udział w Targach Wspólnot, 

które odbyły się w ramach I Archidiecezjalnego Dnia Młodych w Centrum Jana Pawła II w 

Krakowie. Targi były okazją do przedstawienia działalności Wspólnoty, a także 

zaprezentowania oferty wydawniczej Fundacji PUSTELNIA.PL 

 

VII. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

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

celów statutowych, Fundacja w 2018 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.) 
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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 ze sprzedaży czasopism, książek i nagrań o 

tematyce religijnej wydawanych przez Fundację. Wszystkie środki pochodzące z prowadzenia 

działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację swoich celów statutowych. 

 

W 2018 r. Fundacja PUSTELNIA.PL wydała: 
 

 album Oblicze Teresy z Lisieux (ISBN 978-83-943942-4-0) 

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

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

 ks. Andrzej Muszala, Chcę kontemplować Boga (ISBN 978-83-943942-5-7) 

 czasopismo Teresa z Lisieux nr 12 (marzec 2018), Mała droga  (ISSN 2300 – 7664) 

 czasopismo Teresa z Lisieux nr 13 (październik 2018), Modlitwa Teresy (ISSN 2300 

– 7664)  

 książka Rzucać kwiaty… w noc ciemną wraz z CD (poezje Teresy z Lisieux i Jana od 

Krzyża) 

 kartki bożonarodzeniowe z ikonami autorstwa Pauliny Krajewskiej 

 książka Lonny Glaser Moja Polska (ISBN 978-83-943942-7-1) 

 

 

VIII. PRZYCHODY 

 

Przychody działalność statutowa odpłatna  3 290,00 
w tym:   
Sprzedaż usług 3 290,00 

 

Przychody działalność statutowa nieodpłatna  30 846,14 
w tym:   
Darowizny otrzymane osoby fizyczne 30 846,14 
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Przychody działalność gospodarcza  77 232,21 
w tym:   
Sprzedaż towarów 64 702,88 
Sprzedaż usług  12 529,33 

 

IX. KOSZTY 

Koszty działalność statutowa odpłatna  17 161,83 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii  13 714,27 

Usługi obce    2 452,76 

Pozostałe koszty 994,80 
 

Koszty działalność statutowa nieodpłatna  7 949,99 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii 292,96 
Usługi obce 11,20 
Pozostałe koszty 7 645,83 

 

Koszty działalność gospodarcza 32 713,75 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii 295,58 
Usługi obce 8 627,57  
Wynagrodzenia 4 311,42 
Pozostałe koszty 319,80 
Wartość sprzedanych towarów  19 159 38 

 

Koszty administracyjne 8 441,84 
w tym:   
Zużycie materiałów i energii 190.00 
Usługi obce 8 251,84 
Podatki i opłaty 0,00 

 

X. OSOBY ZATRUDNIONE 

W 2018 roku Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę zlecenie. 

 

XI. WYNAGRODZENIA 
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Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto z tytułu umów o dzieło w 2018 r. wyniosła 

4 311.42 zł. 

 

XII. UDZIELONE POŻYCZKI 

Nie wystąpiły 

 

XIII. POSIADANY MAJĄTEK   

a) Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r.: 52 118,44 zł, w tym: 

w kasie: 13 542,05 zł 

   na rachunkach bankowych: 38 576,39 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: 195 664,42 zł 

Zobowiązania: 1 619,15 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 111 381,96 

+ nieodpłatnie otrzymane świadczenia 4 800,00 

Przychody podatkowe 116 181,96 

  
Koszty bilansowe 66 860,73 

- pozostałe koszty NKUP 55,96 

- koszty wynajętego samochodu, korekta do wysokości ewidencji przebiegu 442,10 

Koszty podatkowe 66 362,67 
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Wynik podatkowy 49 819,29 
  

 
 

XVI. INFORMACJA, 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) 

Fundacja nie 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) 

 

XVII. INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ 

PŁATNOŚCI W GOTÓWCE O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 

RÓWNOWARTOŚĆ 10 000 EURO, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PŁATNOŚĆ JEST 

PRZEPROWADZANA JAKO POJEDYNCZA OPERACJA CZY KILKA OPERACJI, 

KTÓRE WYDAJĄ SIĘ ZE SOBĄ POWIĄZANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM DATY I 

KWOTY OPERACJI 

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 EURO. 

 

XVIII. KONTROLA FUNACJI 

W 2018 r. w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola. 

 

XIX. ODPISY UCHWAŁ  

1. Uchwała Rady Fundacji PUSTELNIA.PL z dnia 12.03.2018  roku o wyborze Zarządu 

Fundacji na kolejną kadencję 

2. Uchwała Rady Fundacji PUSTELNIA.PL z dnia 11.06.2018 roku o przyjęciu 

sprawozdania finansowego za rok 2017 i przeznaczeniu dodatniego wyniku 

finansowego na rok 2018 

Odpisy ww. uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 
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Opracowano: Zarząd Fundacji PUSTELNIA.PL 

 

Kraków, 27.12.2019 r. 
 
 
 

 

 
 
Agnieszka DOMASZCZYŃSKA 
 
Katarzyna WÓJCIK 
 


