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Sprawozdanie merytoryczne za okres od 09.04.2013 do 31.12.2013 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 2013 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 2013 r. odbyło się 12 wyjazdów rekolekcyjnych, w których łącznie wzięło udział 158 

osób:  

- weekend majowy Ora et labora (I turnus 26-30.04.2013 r., II turnus 01-05.05.2013 r.) 

- weekend ciszy i pogłębienia modlitwy wewnętrznej dla absolwentów z francuskim   

    diakonem Gillesem Rebech  (13-15.08.2013 r.) 

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

   19-35 lat (07-12.07.2013 r. / 05.-10.09.2013 r.) 

- weekendy skupienia dla dorosłych (24-26.05.2013 r., 07-09.06.2013 r., 15-17.11.2013 r.,    

   29.11-01.12.2013 r.) 

- rekolekcje formacyjne dla kręgu Przyjaciół Pustelni i kręgu Pustelników (28-30.06.2013 

r., 08-11.11.2013 r.) 

- rekolekcje sylwestrowe dla studentów i absolwentów (28.12.2013 r. – 01.01.2014 r.) 

 

Organizując wyjazdy rekolekcyjne, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego 

człowieka 

 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 

 organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych połączona  z działalnością 

edukacyjną  i wychowawczą. 

 

2. Projekt Wakacje dla dzieci z Potrójnej 

 

Fundacja we współpracy ze Szkołą Podstawową Montessori No Bell (Konstancin  -

Jeziorna) zorganizowała wakacyjny wyjazd dla pięciorga dzieci z Osiedla Potrójna  

w miejscowości Rzyki Praciaki. Dzieci, którym pomogliśmy, pochodzą z ubogich rodzin, 

mieszkają na zboczu jednej z gór w Beskidach. Dla większości z nich były to pierwsze takie 

wakacje. 

Dzieci wyjechały na obóz „Wakacje z Misjami” nad jezioro Ocypel w Borach 

Tucholskich, organizowany w dniach 12-21.08.2013r. przez Księży Werbistów  

z Pieniężna. W drodze na obóz dzieci zwiedziły także Warszawę.  
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Projekt w całości został sfinansowany z otrzymanych darowizn. Całkowity koszt 

projektu wyniósł 4 222,31 zł.  

     

Realizując projekt Wakacje dla dzieci z Potrójnej, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 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 

 organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych połączona  z działalnością 

edukacyjną  i wychowawczą. 

 

3. Współpraca z duszpasterstwem więźniów oo. Trynitarzy z Krakowa 

 

Fundacja udzieliła pomocy finansowej siedmiu więźniom z Aresztu Śledczego 

Kraków-Podgórze poprzez pokrycie kosztów wysyłki paczek do ich rodzin z własnoręcznie 

zrobionymi przez więźniów różami. Łączna kwota pomocy wyniosła 66,50 zł. 

Ponadto członkowie Zarządu Fundacji w dniu 21.07.2013 r. zorganizowali spotkanie 

dla kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym w Spływach. Spotkanie zorientowane było wokół 

postaci św. Teresy z Lisieux i wzięło w nim udział ok. 20 kobiet. Praca członków Zarządu 

miała charakter wolontariacki. 

 

Współpracując z duszpasterstwem więźniów oo. Trynitarzy, 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 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

 

4. Pomoc finansowa dla rodzin Osiedla Potrójna w miejscowości Rzyki Praciaki 

 

Fundacja udzieliła pomocy finansowej czterem rodzinom w trudnej sytuacji 

materialnej z Os. Potrójna w Rzykach Praciakach. Przekazano darowiznę o łącznej kwocie     
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3 600,00 zł na zakup podręczników i wyprawki szkolnej. Środki finansowe przekazane przez 

Fundację pochodziły z nadwyżki darowizn uzyskanych na projekt „Wakacje dla dzieci  

z Potrójnej”. 

 

Udzielając pomocy finansowej rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, 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. 

 

5. Pierwszy Dzień Otwarty na Pustelni  

 

W ramach obchodów 15-lecia Pustelni oraz rozpoczęcia działalności Fundacji 

PUSTELNIA.PL,  21.09.2013 r. w godzinach 10:00-17:00 zorganizowano I Dzień Otwarty na 

Pustelni. Spotkanie miało charakter integracyjno-rekreacyjny. Uczestnicy rekolekcji tym 

razem mogli spotkać się w szerszym gronie, odnowić znajomości (często nawet  

po kilkuletniej przerwie). W programie przewidziano: wspólną Eucharystię, obiad, 

zwiedzanie Pustelni i jej okolic, sadzenie drzewek. W spotkaniu wzięło udział 80 osób  

(w tym 60 dorosłych i 20 dzieci). Osoby koordynujące i pomagające przy organizacji Dnia 

Otwartego działały na zasadach wolontariatu. 

 

Organizując Dzień Otwarty na Pustelni, Fundacja zrealizowała cele statutowe: 

 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. 

 

6. Wieczór poezji Teresy z Lisieux w wykonaniu zespołu ARETE z Poznania  30.09.2013 

r.  w kościele Św. Marka w  Krakowie 

 

Na zaproszenie Fundacji PUSTELNIA.PL zespół ARETE z Poznania, przygotował  

i zagrał poezje św. Teresy z Lisieux („Tylko dziś” , „Rzucać kwiaty”, „Żyć Miłością” i „Moja 
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radość”) w tłumaczeniu i aranżacji Konrada Josowicza. Koncert trwał nieco ponad godzinę  

i składał się z pięciu, powtarzających się cyklicznie części. Na zakończenie koncertu Arete 

wykonało pieśń z własnego repertuaru - „Duchu święty przyjdź”. Wstęp na koncert był 

bezpłatny. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. Fundacja poniosła jedynie koszty wydruku 

plakatów i ulotek reklamowych (300,00 zł), kolportażu (116,85 zł) i cateringu dla zespołu  

(208,00 zł).  

 

Organizując Wieczór poezji św. Teresy z Lisieux, 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.  

 

7. Wydanie nr 3. czasopisma Teresa z Lisieux  

  

 Fundacja PUSTELNIA.PL w ramach działalności statutowej odpłatnej wydała trzeci 

numer czasopisma Teresa z Lisieux (dwa wcześniejsze były wydawane w Polsce przez Office 

Centrale de Lisieux). Czasopismo ukazało się we wrześniu, a zamieszczane w nim artykuły 

poruszały tematy duchowe. Fundacja pokryła koszty wydruku (3 444,00 zł) z własnych 

środków finansowych uzyskanych z darowizn oraz innej działalności statutowej odpłatnej. 

Działalność Redakcji ma charakter wolontariacki. 

 

Wydając czasopismo Teresa z Lisieux, 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.  
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8.  Paczka do Afryki 

 

Fundacja zorganizowała akcję „Paczka do Afryki”, która miała na celu udzielenie 

pomocy placówce Salvation Home w Lusace w Zambii, poprzez pokrycie kosztów wysyłki 

paczek z produktami pierwszej potrzeby oraz udzielenie pomocy finansowej poprzez 

przekazanie darowizny na wyprawki szkolne dla dzieci z wyżej wymienionej placówki. 

Paczki zostały dostarczone przez osoby prywatne. Akcja trwała od 01.12.2013 r.  

do 31.01.2014 r. 

Do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 31.12.2013 r. na konto Fundacji wpłynęły 

darowizny o łącznej kwocie 450,00 zł, które zostały wykorzystane na wyżej wymienione 

cele w styczniu 2014 r. 

 

Organizując akcję Paczka do Afryki, 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, 

 inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami młodzieży 

różnych krajów w duchu tolerancji, otwartości i dialogu, 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o 

charakterze wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby niesamodzielne,  

 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. 

 

VII. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU 

PRZEDSIĘBIORCÓW KRS (najważniejsze obszary): 

 

1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 

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

3) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 32.99.Z) 

4) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

(PKD 47.61.Z) 
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5) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

(PKD 47.89.Z) 

6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  

(PKD 47.91.Z) 

7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami (PKD 47.99.Z.) 

8) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62. Z.) 

9) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63. Z.) 

10) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  

( PKD 47.19. Z.) 

 

W 2013 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie miała z tego tytułu 

żadnych przychodów. 

 

VIII. PRZYCHODY 

Przychody statutowe ogółem: 31 566,20 zł 

W tym: 

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

 z darowizny:  20 104,50 zł 

    ze świadczeń realizowanych odpłatnie: 11 461,70 zł   

    -   z uwzględnieniem ich kosztów tj. 13 668,51 zł =  - 2 206,81 zł 

    z innych źródeł: brak 

 

IX. KOSZTY 

Koszty ogółem: 27 162,83 zł 

W tym: 

 na realizację działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego: 10 759,72 zł 

 na realizację działalności statutowej odpłatnego pożytku publicznego: 13 668,51 zł 

 na administracje /czynsz, korespondencja itp./:  2 734,60 zł 

 pozostałe koszty: brak 
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X. OSOBY ZATRUDNIONE 

Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych. 

 

XI. WYNAGRODZENIA 

Członkowie Rady oraz Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, nieodpłatnie.  

Nie wypłacono im żadnych wynagrodzeń, premii, nagród ani jakichkolwiek innych świadczeń 

finansowych. 

 

XII. UDZIELONE POŻYCZKI 

Nie wystąpiły 

 

XIII. POSIADANY MAJĄTEK 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r.: 

   Kwota: 6 137,18 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: 6 603,37 zł 

Zobowiązania: 200,00 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 

 

Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W 2013 r. Fundacja 

osiągała dochody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, a pozyskane dochody były przeznaczone wyłącznie na działalność statutową. 
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XVI. KONTROLA FUNACJI 

W 2013 r. w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola. 

 

XVII. ODPISY UCHWAŁ 

1. Uchwała Zarządu z dn. 13.04.2013 r. w sprawie organizacji rekolekcji na Pustelni  

w ramach działalności statutowej odpłatnej 

2. Uchwała Zarządu z dn. 13.05.2013 r. w sprawie zorganizowania wakacyjnego 

wyjazdu dla dzieci z Potrójnej 

3. Uchwała Zarządu z dn. 12.06.2013 r. w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług 

księgowych  

4. Uchwała Zarządu z dn. 12.06.2013 r. w sprawie udzielnie pomocy finansowej 

więźniom z Aresztu Śledczego Kraków-Podgórze  

5. Uchwała Zarządu z dn. 22.08.2013 r. w sprawie przekazania darowizny na rzecz  

czterech rodzin w trudnej sytuacji materialnej z Potrójnej  

6. Uchwała Zarządu z dn. 22.08.2013 r. w sprawie wydawania czasopisma  

Teresa z Lisieux 

7. Uchwała Zarządu z dn. 18.11.2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla placówki Salvation Home w Zambii 

 

Odpisy ww. uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 

Opracowano: Zarząd Fundacji Pustelnia.pl 

 

Krzysztof KLICHE  

Agnieszka DOMASZCZYŃSKA  

Katarzyna WÓJCIK  

 
 

 

  Kraków, 20.12.2015 r. 

…………………………. 

                       Miejsce, data 

 


