
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI ŚW. BENEDYKTA 

W ROKU 2018

Zarząd Fundacji św. Benedykta z siedzibą w Dębogórze, 
działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji oraz na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 
2000 r. Nr 120, poz. 1268)
składa sprawozdanie z działalności w roku 2018.

Nazwa fundacji: 

Fundacja św. Benedykta

Siedziba: 
Adres:

Ul. Dąbrówki 7, Dębogóra, 62 – 006 Kobylnica

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

19.08.2005 r.

Numer KRS: 

0000239464

REGON:

300103720

NIP:

778 – 14 – 29 - 574 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji: 

Prezes Zarządu Fundacji:

Bogusław Roman KIERNICKI

Członek Zarządu Fundacji:

Agnieszka Łysakowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 upubliczniono na internetowej stronie Fundacji 
 http://fundacjaswietegobenedykta.pl

Określenie celów statutowych fundacji:

Zasadniczym celem Fundacji jest zapewnienie ciągłości ducha i instytucji cywilizacji 
chrześcijańskiej we współczesnym świecie.
Szczególnym celem Fundacji jest wspieranie wydawania czasopisma „Christianitas”, serii 
„Biblioteka Christianitas” oraz serwisu internetowego „christianitas.pl”.

http://fundacjaswietegobenedykta.pl/


Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń 
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności przez :
 Organizowanie i prowadzenie, samodzielne lub we współpracy z innymi podmiotami 

rządowymi, samorządowymi, obywatelskimi, kościelnymi oraz mediami, 
przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, naukowym, edukacyjnym, wychowawczym,
religijnym i rekreacyjnym, realizujących cele Fundacji, a w szczególności:

 wykładów, sympozjów, konwersatoriów, seminariów, kursów, warsztatów, festiwali, 
koncertów, pokazów, przedstawień teatralnych, wystaw, projekcji, spotkań 
autorskich , festynów, kiermaszów,

 szkół, bibliotek, czytelni, księgarni, galerii, muzeów, portali internetowych oraz 
zespołów teatralnych, kabaretowych, muzycznych i wokalnych a także drużyn 
sportowych i harcerskich,

 rekolekcji, pielgrzymek, procesji, peregrynacji i spotkań formacyjno-religijnych,
 wyjazdów wypoczynkowych, obozów, rajdów, zawodów sportowo- rekreacyjnych,
 balów, zabaw tanecznych, bankietów, pikników, aukcji, spotkań klubowych,
 Fundowanie stypendiów naukowych, artystycznych, dziennikarskich oraz dla osób 

związanych z działalnością społeczną.
 Wydawanie i rozpowszechnianie, samodzielne lub we współpracy z innymi 

podmiotami, pism periodycznych, jednodniówek, plakatów, ulotek, folderów, kart 
pocztowych oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów.

Zasady działania
 Fundacja jest niezależna od jakichkolwiek instytucji, organizacji, stowarzyszeń i partii 

politycznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, poza zależnościami 
wynikającymi z przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z 6.IV.1984 o 
fundacjach, ustawy z 24.IV.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
oraz niniejszego statutu.

 Wszelkie swoje działania Fundacja opiera o zasady etyki katolickiej.

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność statutową, w ramach której 
zrealizowano następujące zadania:

1. Przedsięwzięcia wydawnicze:
a/czasopisma Christianitas (numery 71-74)

b/Prowadzenie strony internetowej www.christianitas.  org. 
2. Działania wydawnicze dot. płyt z chorałem gregoriańskim benedyktynów z Triors 

(Francja) 
3. Współfinansowanie warsztatów Śpiewu Chorałowego w Łodzi.
4. Organizacja i prowadzenie warsztatów chorału gregoriańskiego w ramach Szkoły 

Chorału św. Benedykta w Poznaniu
5. Prowadzenie strony internetowej Szkołu Chorału  http://szkolachoralu.pl
6. Współorganizowanie „Marszu dla życia”.
7. Wspierano działanie domu modlitwy św. Benedykta w Starym Krakowie.
8. Prowadzenie strony internetowej Fundacji  http://fundacjaswietegobenedykta.pl
9. Kontynuowanie prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej pod 

egidą
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

10. Współfinansowanie wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, „Malarstwo 
Polskie i Węgierskie „Gdy Tatry były polsko-węgierskie” — w 100-lecie odzyskania 
niepodległości.

11. Utworzenie razem z Fundacją UAM programu stypendialnego dla studentów Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

http://fundacjaswietegobenedykta.pl/
http://szkolachoralu.pl/
http://www.christianitas.pl/


12. W 2018 r. zorganizowanie w Poznaniu pierwszego międzynarodowego festiwalu miło-
śników muzyki „Katharsis Poznań Festiwal” — 2 tury wiosną i jesienią

13. Aktywność w mediach ogólnopolskich wykazywana przez współpracowników Funda-
cji, związanych z redakcją Christianitas.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

Odpisy uchwał zarządu fundacji:

W roku 2018 zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał, działał w ramach czynności 
zwykłego zarządu.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki 
pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w 2018 roku

wyniosły 633308,74zł. Były to:

1. Dotacje w kwocie 371798,88

- 61 600,00 - umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na wsparcie 
kwartalnika Christianitas  w ramach programu Promocja Czytelnictwa – umowa została
 rozliczona . 
-  258 300,00 -  umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na prowadzenie 
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu  - 2 rok dwuletniego cyklu 
umowy został rozliczony

-  45 000 – umowa z Prezydentem Miasta Poznania na dofinansowanie międzynarodowego 
festiwalu miłośników muzyki „Katharsis Poznań Festiwal” — 1 tura wiosenna, umowa została
rozliczona

- 7000 – umowa z Miastem Poznań na dofinansowanie międzynarodowego festiwalu 
miłośników muzyki „Katharsis Poznań Festiwal” — 2 tura jesienna,umowa rozliczna

-  minus 101,12 – zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z MSZ z 2017 – umowa został 
rozliczona

2. Inne przychody operacyjne w kwocie 261509,86 w tym:

a. Przychody z działalności statutowej (darowizny): 146192,88

b. przychody z działalności statutowej odpłatnej: 56 475,22
 Kwartalnik Christianitas -  11553,20 — zapłacone przelewem
 Szkoła Chorału – 5397,42 — przelew
 album śpiew chorałowy mnichów z Triors – 19280,70 — przelew
 festiwal miłośników muzyki „Katharsis Poznań Festiwal” 1 tura wiosną – 

20243,90
c. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 58 543,76

 Chrześcijański Kongres Społeczny – 993,76 — przelew
 Umowa stypendialna z UAM Poznań dla studentów — 45000,00 — przelew
 Narodowy Marsz Życia — 8000,00 — gotówka
 Pozostałe przychody statutowe — 4 550,00 — przelew

d. przeksięgowanie podatku VAT 298,00 zł



Informacja o poniesionych kosztach na:

Koszty z pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 683419,44 zł., były to:

1. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych: 333774,80

- Stypendia dla studentów UAM Poznań: 45 000,00
 Marsz Życia:  4242,92 — przelew
 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej: 277441,88 — 276926,44 przelew;

515,44 gotówka
 Pozostałe koszty: 7090 — przelew

2. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych: 349643,92

 z wydawaniem kwartalnika „Christianitas” wyniosły: 256285,36 (gotówką 
794,72 zł, pozostała kwota przelewem)

 prowadzenie Szkoły Chorału św. Benedykta: 7481,58 — przelew
 album śpiewu chorałowego z Triors: 6300,00 — przelew
 festiwal miłośników muzyki „Katharsis Poznań Festiwal”:  79576,98 (zapłacono

przelewem 78743,98; gotówką 833,00 zł)

3. Przeksięgowanie podatku VAT 0,72

Koszty administracyjne w roku 2018, 
wyniosły 28661,42  zł (przelew) w tym:

a. zużycie materiałów i energii: 396,48
b. usługi obce: 7358,94zł
c. podatki i opłaty: 17,00 zł
d. amortyzacja: 20025,00
e. pozostałe koszty: 864,00

Przychody i koszty finansowe
W roku 2018 przychodów finansowych Fundacja nie uzyskała

Koszty finansowe w roku obrotowym wyniosły 230,56

 odsetki 42,66 przelew
 różnice kursowe 187,90 przelew

Straty i zyski nadzwyczajne
W roku 2018 w Fundacji zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie
wystąpiły.

Dane o:liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

W roku 2018 Fundacja zatrudniała 2 pracowników w ramach programu Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej jako koordynator 1,0 etat i konsultant 0,5 etatu – 2 
pracowników (1,5 etatu) ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 4400,00 na 
1 etat



wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów 
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia,

W roku 2018 Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu ani innym organom 
fundacji.

 wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych,
1. W roku 2018 Fundacja wypłacała wynagrodzenia tytułem umów zleceń i umów o dzieło: 315110,80
          - związanych z wydawaniem kwartalnika Christianitas w wysokości 143279,00zł, — 
przelew

 związanych z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w kwocie 
108096,81 — przelew

 związane z Katharsis Festiwal Poznań w kwocie: 58219,99 (57491,99 przelew; 
gotówką 728,00 zł 

 związane ze Szkołą Chorału 5515,00 zł — przelew

2. W roku 2018 Fundacja wypłacała wynagrodzenia tytułem umów o pracę:

- związanych z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w kwocie 74800,00 — 
74072,00  przelew; 728,00 gotówka

Wynagrodzenia ujęte w punktach 1. i 2. są w kosztach działalności statutowej odpłatnej i 
nieodpłatnej.

Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków
przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

W roku 2018 Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Środki pieniężne razem wyniosły: 20977,12zł

Na rachunkach bankowych  13489,78
      - BZ WBK: 10153,37

 VW Bank: 3336,41

Kasa: 1420,34

Środki w drodze: 6067,00 zł

W roku 2018 Fundacja nie gromadziła środków na lokatach bankowych. 

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem 
tych spółek,

W roku 2018 Fundacja nie nabywała obligacji i akcji.

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

W roku 2018 Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Nabyte pozostałe  środki trwałe,

W roku 2018 Fundacja nie nabywała innych środków trwałych.

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych:

Ujęte w bilansie za rok 2018
 aktywa i pasywa Fundacji wynosiły: 461022,87 zł, 
 zobowiązania: 17119,49

Wynik finansowy na działalności: -79002,68 (strata)
Wynik finansowy ogółem zwiększający przychody roku następnego wyniósł: 425029,85zł



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

Fundacja w roku 2018 składała następujące deklaracje podatkowe:
Deklaracja  CIT – 8 o osiągniętych przychodach z tytułu działalności statutowej (zwolnionej z 
opodatkowania) 
Deklaracja PIT – 4R, deklarację PIT-8AR i deklarację IFT-1R dotyczące wynagrodzeń z 
tytułu umów o pracę i umów o dzieło 
Deklaracje VAT-7 o podatku od towarów i usług, w/w deklaracje były składane wg 
właściwości urzędów skarbowych.
Urzędem skarbowym właściwym dla siedziby fundacji był I Urząd Skarbowy Poznań.

Kontrole przeprowadzone w fundacji w okresie sprawozdawczym i ich  wyniki.

W roku 2018 w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole przez:

I Urząd Skarbowy w Poznaniu w związku z deklaracją CIT-8 za 2016 rok wykazanymi 
przychodami zwolnionymi, o której mowa w art. 17, w zakresie rozliczenia dotacji 
otrzymanych z budżetu państwa. Kontrola zakończyła się bez uwag.

 
Podpisy:

Bogusław Kiernicki – prezes zarządu

Agnieszka Łysakowska – członek zarządu

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.


