
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
FUNDACJI ŚW. BENEDYKTA  

W ROKU 2020 

 
1) Dane fundacji: 

 
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 za rok 2020. 

 

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 2020 zostanie upublicznione na internetowej stronie 
Fundacji  http://fundacjaswietegobenedykta.pl 
 
 
2) Cele 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 79-82) 

           b/ Prowadzenie strony internetowej www.christianitas.org.  
2. Organizacja Szkoły chorału śpiewu gregoriańskiego oraz prowadzenie strony 

internetowej Szkołu Chorału  http://szkolachoralu.pl 
3. Współorganizowanie „Marszu dla życia”. 
4. Wspierano działanie domu modlitwy św. Benedykta w Starym Krakowie. 
5. Prowadzenie strony internetowej Fundacji  http://fundacjaswietegobenedykta.pl 

6. Kontynuowanie prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej pod 
egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

7. Ukończono 2-letni projekt wydawniczy finansowany przez Instytut Książki – 3 pozycje 
ksiażkowe 

8. Zorganizowanie w Poznaniu kolejną edycję międzynarodowego festiwalu miłośników 
muzyki „Katharsis Poznań Festiwal” 

9. wydanie książki Jacka Kowalskiego „De templo. O dawnym kościele Jezuitów w 
Poznaniu” 

10. Aktywność w mediach ogólnopolskich wykazywana przez współpracowników 
Fundacji, związanych z redakcją Christianitas. 
 

 

3)  Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS: 
 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

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


4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania).  

 
Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał, działał w ramach czynności zwykłego 
zarządu. 

 
5) 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 ogółem: 744685,95   
W tym:   
• ze spadków lub zapisów: 0,00  
• z darowizn: 219 837,99  
• ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 449550,00  
• ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 75297,59 
 

       
• z innych źródeł / wskazać jakie/ 0,00   
-  
-   
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 0,00   

 
 

 
6) Informacja o poniesionych kosztach na: 

 

Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, przelew):  

851819,09 w tym płatności gotówką: 15272,62   
W tym:   
− na realizację celów statutowych: 729835,56  
− na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ 121348,23  
− na działalność gospodarczą: 0,00  
− pozostałe koszty /wskazać jakie/: koszty finansowe 635,30 w tym : 178,90 odsetki;456,40 

różnice kursowe −  
-    

 
Wynik finansowy na działalności statutowej  
 

Wynik finansowy netto za sprawozdawczy rok Fundacja poniosła stratę -107 133,14zł. 
(nadwyżka kosztów nad przychodami) 

 

 
Straty i zyski nadzwyczajne 
W roku sprawozdawczym w Fundacji zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym 
nie wystąpiły. 
 
 
 
7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji: 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 1   



W tym na stanowiskach: 1 osoba na pełen etat jako konsultant w ramach Regionalnego 

Ośrodka Debaty Międzynarodowej    
-   
-   
-   
-  
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0,00  

 

 

Informacje o wynagrodzeniach: 

− Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 36852,60 – ujęte w kosztach statutowych  
W tym: 36852,60  

− wynagrodzenia: 36852,60  
− nagrody:  
− premie:  
− inne świadczenia /wskazać jakie/:  

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

0,00  
 

 

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych: 371374,20 – ujęte w kosztach 

statutowych 

Członkom Zarządu ogółem: 0,00 

W tym:     
− wynagrodzenia: 0,00  
− nagrody: 0,00  
− premie: 0,00  
− inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00  

 

 

− wynagrodzenia: 0,00  
− nagrody: 0,00  
− premie: 0,00  
− inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00  

 

 

− wynagrodzenia: 0,00   
− nagrody: 0,00  
− premie: 0,00  
− inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00   
 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło: 

371374,20  

  

 

Informacje o udzielonych pożyczkach: 

Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: 0,00 

Kwota: Pożyczkobiorca:   



Warunki przyznania pożyczki:  

 

Kwota: Pożyczkobiorca:   
Warunki przyznania pożyczki:  

 
 
 

Informacje o posiadanym majątku: 32492,11  

− Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych: 32492,11 

Kwota: 32492,11  

Bank: Santander 28955,76 

VW Bank: 12478,32 

− Kwoty zgromadzone w gotówce: 5613,03 

-     Środki w drodze saldo MA -14555,00 

 

 

− Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: 

- Obligacji: 0,00   
- Udziałów: Nazwa spółki: 

  

- Akcji: Nazwa spółki: 

-  
  

 

 

Informacje o nabytych nieruchomościach: 0,00 

Kwota wydatkowana: 0,00   
Przeznaczenie nieruchomości:  

 

Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 0,00  
Kwota 

wydatkowana:0,00 

Wyszczególnienie: 

 

Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:  
Aktywa: 255324,53  
Zobowiązania: 255324,53 

 
 

8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz o ich wynikach finansowych:  
 
a. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotacja na „Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Poznaniu 2019-2021” na rok 2020 kwota  203150,00 - 
sprawozdanie za drugi rok zostało rozliczone 

 
 

b. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja na dofinansowanie 

„Wydanie kwartalnika Christianitas” kwota 48400.00 - sprawozdanie rozliczone. 

c. Narodowe Centrum Kultury dotacja na dofinansowanie „Spektakl Miłosierdzie - 

czyli powieść Raspaila w sieci” kwota 86000.00 - sprawozdanie rozliczone. 

d. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Wydanie książki: Charles Maurras, 
Przyszłość inteligencji i inne pisma”  na lata 2019-2020 w kwocie 20000,00 – drugi 
rok, sprawozdanie końcowe rozliczone 



e. Wydanie książki „Jean Madiran, Dwie demokracje. Wybór pism” w kwocie 
19000,00 – sprawozdanie końcowe rozliczone 

f. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydanie książki: Jean Raspail, 
Królewskim szlakiem. Amerykańska przygoda” w kwocie 19000,00 –sprawozdanie 
końcowe rozliczone 

g. Miasto Poznań - Poznań Katharsis Festival 2020 kwota dotacji 50000,00 – 
sprawozdanie rozliczone 

h. Miasto Poznań – wydanie książki Jacka Kowalskiego „De templo. O dawnym 
kościele Jezuitów w Poznaniu” kwota dotacji 4000,00 – sprawozdanie rozliczone 

 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w 

tym o składanych deklaracjach podatkowych: Fundacja 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 

 

 
10) Informacje, 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):  NIE JEST 

 
 

 

11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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 PRZYJĘTO I NIE DOKONYWANO TAKICH TRANSAKCJI  

 

 

12) Informacje o kontrolach i ich wynikach: MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 

KONTYNUOWAŁO W 2020 ROZPOCZĘTĄ w 2019 SZCZEGÓŁOWĄ KONTROLĘ EX-

POST PROJEKTU „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu 2017-

2018” sprawozdanie za rok 2017 – KONTROLA NA KONIEC 2020 W TOKU  
 
 
  
 
Podpisy: 
 
 

Bogusław Kiernicki – prezes zarządu 
 
 
 
Agnieszka Łysakowska – członek zarządu 

 


