
Sprawozdanie z działalności fundacji

Podstawa prawna: 

➢ Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167);

➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36).

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

➢ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie;

➢Wypełnić wyłącznie w białych polach;

➢W przypadku pól, dotyczących danych, które nie wystąpiły w danym roku sprawozdawczym, należy
wpisać „nie miało miejsca” albo wstawić „-”.

I. Dane rejestracyjne fundacji

Nazwa fundacji: FUNDACJA WIARA I MYŚL

Siedziba i adres: 41-500 CHORZÓW, KSIĘCIA WŁADYSŁAWA OPOLSKIEGO 11/110

Aktualny adres do 
korespondencji:

41-500 CHORZÓW, KSIĘCIA WŁADYSŁAWA OPOLSKIEGO 11/110

Adres poczty elektronicznej 
(jeżeli fundacja taki posiada):

FUNDACJA@WIAM.PL

Nr REGON: 388246418

Data wpisu w KRS: 24-02-2021

Nr KRS: 882139

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego na 
dany rok sprawozdawczy wpisu 
w KRS):

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

JOANNA MAŁGORZATA KOCISZEWSKA PREZES ZARZĄDU

KATARZYNA BANC CZŁONEK ZARZĄDU

ADAM SEKŚCIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU

ARTUR ZYGMUNT STOPKA CZŁONEK ZARZĄDU

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

Fundacja realizuje cele z zakresu kultu religijnego, nauki i edukacji oraz pomocy charytatywnej i 
humanitarnej. 
1. W zakresie kultu religijnego: a) pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem,
b) pomoc kościołom i wspólnotom chrześcijańskim, sprawującym kult religijny, w ich rozwoju
oraz związanej z tym działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i misyjnej. Pomoc realizowana
przez Fundację w zakresie wymienionym w punktach a) i b) powyżej koncentruje się na
prowadzeniu osób do dojrzałości chrześcijańskiej, wyrażającej się między innymi umiejętnością
rozeznawania oraz wolnością podejmowania osobistych decyzji, a także kształtowaniu u nich
postaw otwartości na drugiego człowieka, zdolności do słuchania bez oceniania i komunikacji bez
przemocy jako drogi do spotkania z drugim człowiekiem.
2. W zakresie nauki i edukacji: a) dostarczanie rzetelnej i pozbawionej uproszczeń wiedzy na temat
otaczającego nas świata we wszystkich jego wymiarach, b) kształtowanie umiejętności
poszukiwania nowych rozwiązań pojawiających się problemów: w wymiarze międzyludzkim,
społecznym, państwowym, globalnym.
3. W zakresie pomocy charytatywnej i humanitarnej: udzielanie pomocy osobom, grupom osób czy
całym społecznościom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (odnoszące 
się do faktycznie wykonywanej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

W statucie zapisano, że Fundacja realizuje swoje cele przez: 
a) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i formacyjnej w Internecie, w
szczególności poprzez prowadzenie platformy internetowej i za pośrednictwem kanałów
społecznościowych, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form przekazu. […]

W pierwszym roku działalności stworzono i w dniu 23.05.2021 uruchomiono stronę 
internetową wiam.pl, na której do końca roku 2021 opublikowano 129 materiałów, w wersji 
tekstowej i częściowo także dźwiękowej (podcast). 

W roku 2021 fundacja nie prowadziła działalności w pozostałych sposobach wymienionych w 
statucie, tj.: 
b) organizowanie, prowadzenie i finansowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji,
szkoleń, wykładów, odczytów i innych form przekazywania wiedzy oraz służących kształtowaniu
postaw;
c) organizowanie, prowadzenie i finansowanie spotkań służących budowaniu relacji między
osobami korzystającymi z mediów internetowych prowadzonych przez Fundację;
d) działalność wydawniczą w zakresie objętym celami Fundacji;
e) gromadzenie i przekazywanie środków na rzecz osób, grup czy społeczności wymagających
pomocy, bezpośrednio, we współpracy lub za pośrednictwem instytucji i organizacji prowadzących
działalność w tym zakresie;
f) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami realizującymi cele zbieżne
z celami Fundacji.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Nie miało miejsca.

III. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą (wpisać X w odpowiednim
polu)

NIE 
PROWADZI

ŁA
X

TAK 
PROWADZIŁ

A

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 
wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Nie miało miejsca.

IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy dołączyć odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał)

1) UCHWAŁA FUNDATORÓW W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU RADY FUNDACJI I
WYZNACZENIA JEJ PRZEWODNICZĄCEGO

2) UCHWAŁA FUNDATORÓW W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU ZARZĄDU FUNDACJI I
WYBORU JEJ PREZESA

3) Uchwała Zarządu Fundacji Wiara i Myśl nr 3/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie:
doprecyzowania pojęcia "zwykłego zarządu”, pozwalającego na reprezentację jednoosobową
Fundacji Wiara i Myśl  [§ 19 ust. 2 statutu Fundacji]

4) Uchwała fundatorów-Członków Zarządu Fundacji Wiara i Myśl nr 4/2021 z dnia 9 marca 2021
r. w sprawie: wyboru domeny dla powstającej platformy internetowej Fundacji i zarazem nazwy
mediów Fundacji.

5) Uchwała fundatorów-Członków Zarządu Fundacji Wiara i Myśl nr 5/2021 z dnia 9 marca 2021
r. w sprawie: powierzenia funkcji redaktora naczelnego powstających mediów Fundacji.



V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym, z
wyodrębnieniem ich źródeł

Wysokość uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka

Ogółem: 420,00 —

a) ze spadku: — —

b) z zapisu: — —

c) z darowizn: 420,00 —

d) ze środków publicznych:

- z budżetu państwa:

- z budżetu jednostek samorządu

terytorialnego:

— —

— —

— —

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 0,00 —

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych  
(z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 

Nie miało miejsca. 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:

a. Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej —

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

—

VI. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka

Koszty fundacji ogółem: 2359,06 —

a. Koszty realizacji celów statutowych: 162,90 —

b. Koszty administracyjne: 2359,06 —

- czynsz — —

- opłaty pocztowe 22,80 —

- opłaty telefoniczne — —

- inne (wskazać, jakie): usługi księgowe, pozostałe
podatki i opłaty

2173,36 —

c. Koszty działalności gospodarczej: — —

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe): — —



VII. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Liczba osób zatrudniona w fundacji

Ogółem: Nie miało miejsca.

Według zajmowanych stanowisk:

Stanowisko Liczba zatrudnionych osób

— —

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej:

Stanowisko Liczba zatrudnionych osób

— —

Kwota wynagrodzeń (bruSo) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym:

Łączna kwota: Nie miało miejsca.

Wynagrodzenia: —

Nagrody: —

Premie: —

Inne świadczenia: —

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: —

Z tytułu umów zlecenia: —

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą, z 
podziałem na:

Łączna kwota: —

Wynagrodzenia: —

Nagrody: —

Premie: —

Inne świadczenia: —

VIII. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych  
(wpisać X w odpowiednim polu) NIE X TAK

Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych: —

Wskazanie pożyczkobiorców i warunków 
przyznania pożyczek pieniężnych:

—

Statutowa podstawa udzielenia pożyczek 
pieniężnych:

Brak takiej możliwości w statucie



IX. Środki fundacji

Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce (należy 
podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej:

Kwota:

SANTANDER BANK S.A. III/O w Chorzowie 1310,41 PLN

Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce: Nie miało miejsca.

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość 
objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Nie miało miejsca.

Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie:

Nie miało miejsca.

Nabyte pozostałe środki trwałe: Nie miało miejsca.

Dane o wartościach aktywów i zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansow ych sporządzanych d la ce lów 
statystycznych:

Aktywa Zobowiązania

1689,67 628,73

X. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Nie miało miejsca.

XI. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Składane deklaracje to CIT-8 – brak zobowiązania 0,00

XII. Informacja, czy fundacja jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971) (wpisać X w
odpowiednim polu)

NIE X TAK

—

XIII. 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

Nie miało miejsca.



XIV. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona 
kontrola (wpisać X w odpowiednim polu) NIE X TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

Nie miało miejsca.

Podpisany przez dwóch członków Zarzadu w dn. 16.12.2022




