Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2019
Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
§
§
§
§

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji
Siedziba i adres fundacji

FUNDACJA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA IGNACEGO
KŁOPOTOWSKIEGO
ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa

Aktualny adres do
korespondencji

ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa

Adres poczty elektronicznej

prezes@fundacjaklopotowskiego.pl

REGON

382571933

Data wpisu w KRS

13.02.2019
Imię i nazwisko

Nr KRS

0000770736
Pełniona funkcja

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Grzegorz Walkiewicz
Henryk Zieliński
Mariusz Wedziuk

Prezes Zarządu Fundacji
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Sekretarz Zarządu Fundacji

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

Fundacja została powołana do realizowania następujących celów:
1) upowszechnianie godności człowieka, jego praw i wolności,
2) upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich,
3) przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, religię,
wykształcenie, pochodzenie, rasę, stan majątkowy czy niepełnosprawność,
4) wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych, w zakresie dostępu do
środków społecznego przekazu,
5) wychowywanie poprzez krzewienie obywatelskich i patriotycznych
postaw wśród młodzieży, podtrzymywanie tradycji narodowej,
6) stymulowanie dialogu społecznego i kulturowego,
7) działalność kulturalna, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej
oraz chrześcijańskich mediów,
8) upowszechnianie nauczania Kościoła katolickiego,
9) służba integracji społecznej,
10) wzmacnianie twórczej obecności Polski w Europie,
11) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu
młodzieży szkolnej i akademickiej,
12) działalność w zakresie kultu religijnego,
13) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15) działalności charytatywnej,
16) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej,
17) ochrony i promocji zdrowia,
18) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
19) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
20) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
21) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
22) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
23) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
24) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
25) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26) turystyki i krajoznawstwa,
27) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
28) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
30) promocji i organizacji wolontariatu,
31) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
W 2019 roku Fundacja im. Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego zrealizowała następujące
projekty:
1) Salve NET – kanał Internetowy diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzony od 1 kwietnia 2019 r. na portalu
Youtube.com. Salve NET jest zarejestrowanym tytułem prasowym, wpisanym do rejestru dzienników i
czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, a także znajduje się w księdze rejestrowej
programów rozpowszechnianych drogą teleinformatyczną Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kanał Salve
NET prowadzi transmisje online z uroczystości diecezjalnych, sympozjów, konferencji oraz rekolekcji. Poza
działaniami na rzecz diecezji oraz budowaniu własnej marki Salve NET podejmuje współpracę z innymi
organizacjami i wspólnotami — zarówno w wymiarze komercyjnym, jak i charytatywnym.
2) Portal Idziemy.pl - W okresie od 1 kwietnia do końca października 2019 r. Fundacja prowadziła portal
www.idziemy.pl. Celem projektu było zacieśnienie współpracy z Tygodnikiem Idziemy oraz utworzenie
nowego, niezależnego od tygodnika, opiniotwórczego medium w Internecie. W ramach tego przedsięwzięcia
nastąpiła zmiana identyfikacji wizualnej poprzez wdrożenie nowego logotypu portalu. Od listopada 2019
portal www.idziemy.pl z powrotem stał się częścią Wydawnictwa Diecezji Warszawsko-Praskiej i Tygodnika.
Powyższe przedsięwzięcia stanowiły realizację celów statutowych Fundacji do których zalicza się m.in.
1) Działalność kulturalna, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów.
2) Wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych, w zakresie dostępu do środków społecznego przekazu.
3) Upowszechnianie godności człowieka, jego praw i wolności.
4) Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, religię, wykształcenie, pochodzenie, rasę, stan
majątkowy czy niepełnosprawność.
5) Wzmacnianie twórczej obecności Polski w Europie.
6) Służba na rzecz integracji społecznej.
7) Stymulowanie dialogu społecznego i kulturowego.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

W 2019 roku Fundacja zawarła następujące umowy:
1) Umowa licencyjna na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawa majątkowymi do utworów
muzycznych.
2) Umowa o współpracy z Wydawnictwem Diecezji Warszawsko-Praskiej poprzez wydawanie i redagowanie
portalu Internetowego www.idziemy.pl. Umowa została rozwiązania z dniem 30.11.2019 r.
3) Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz usług kadrowo-płacowych Fundacji.
4) Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu.
5) Inne umowy cywilnoprawne (usługi informatyczne, prawne, bankowe, pomoc przy pracy redakcji).
3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

x

NIE
PROWADZIŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

W 2019 r. Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS. W roku 2019 Fundacja prowadziła
działalność gospodarczą w zakresie:
a) produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz
b) pozostałej działalności wydawniczej.
W ramach prowadzonej działalności Fundacja podjęła się współprowadzenia portalu internetowego
www.idziemy.pl oraz zmiany jego identyfikacji wizualnej. W tym celu Fundacja zatrudniła redaktora
naczelnego, oraz podjęła współpracę z osobami, które miały za zadanie redagować portal.
Do realizacji zadań związanych z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych na stałe jest
zatrudniona w Fundacji 1 osoba (wydawca) oraz 3 osoby współpracujące na zasadzie umów cywilnoprawnych:
operator, grafik/animator oraz specjalista ds. social media.
Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany był na realizację jej celów statutowych.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

W 2019 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/2019 upoważniająca Prezesa Zarządu Fundacji – Grzegorza Walkiewicza
do samodzielnego reprezentowania Fundacji w następujących sprawach:
1. składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym do zawierania umów;
2. zatrudniania w Fundacji pracowników i współpracowników;
3. reprezentowania Fundacji przed sądami i organami państwowymi oraz samorządowymi;
4. podejmowania w imieniu Fundacji wszelkich działań zmierzających do pozyskania przez Fundację środków
na realizację jej celów statutowych.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

398 882,10

0,00

0,00

- ze spadku

0,00

0,00

0,00

- z zapisu

0,00

0,00

0,00

- z darowizn

352060,00

0,00

0,00

- z budżetu jst

0,00

0,00

0,00

- z budżetu państwa

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:
- inne
(wskazać jakie)

pozostałe

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

0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

3 130,17

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

13,29 %

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
377 874,51
0,00
0,00
Koszty fundacji ogółem
286 368,91
0,00
0,00
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz

0,00

- opłaty telefoniczne

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

42750,01

0,00

0,00

43 676,93

0,00

0,00

3982,52

0,00

0,00

Biurowe, informatyczne, prawne,
księgowe, gospodarcze, bankowe

c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

0,00

436,14

- opłaty pocztowe
- inne
(wskazać jakie)

0,00

Podróże krajowe, reklama

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

3

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

Redaktor Naczelny redakcji internetowej x 2
Wydawca, sekretarz redakcji internetowej x 1

3

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko
Redaktor Naczelny redakcji internetowej x 0,33

Liczba osób zatrudnionych
0,33

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

199295,94

Nagrody

0,00

Premie

0,00

Inne świadczenia
50,00
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
13490,10
działalności gospodarczej
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą, z podziałem na
13490,10
Wynagrodzenia
Nagrody

0,00

Premie

0,00

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

0,00

27556,98
e) 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
Nie dotyczy
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
PKO BP SA ODDZ.4 W WARSZAWIE

46 558,48

0,00
Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
Nie dotyczy
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

Nie dotyczy
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Dane zawarte w bilansie sporządzanym na dzień 31.12.2019.
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
Nie dotyczy

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

Fundacja składa na bieżąco wymagane deklaracja podatkowe i wszystkie zobowiązana reguluje
na bieżąco.
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE

x

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji
Nie dotyczy

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola

NIE

x

TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
W Fundacji w 2019 roku nie przeprowadzono kontroli.

……………………………..………………..

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

