
Sprawozdanie z działalności fundacji 
 
 

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 FUNDACJA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA IGNACEGO 
KŁOPOTOWSKIEGO 

Siedziba i adres fundacji 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 Nr KRS 0000770736 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 
Grzegorz Walkiewicz Prezes Zarządu Fundacji 
Henryk Zieliński Wiceprezes Zarządu Fundacji 
Mariusz Wedziuk 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 

za rok 2020 



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 2020 roku Fundacja im. Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego zrealizowała następujące 
projekty: 
 
1. Sklep internetowy www.amenamen.pl - zainicjowanie sprzedaży internetowej książek i artykułów o 

tematyce religijnej a także pomocy w rozwoju osobistym, Fundacja zainicjowała współpracę z szeregiem 
wydawnictw, m.in. Wydawnictwem eSprit, Wydawnictwem Sióstr Loretanek, Wydawnictwem Pustelnia 
oraz Bractwem Słowa Bożego, 

2. Nawiązanie współpracy z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 
popularyzacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Województwa Mazowieckiego przez realizację nagrań i 
transmisji filmowych, 

3. Przeprowadzenie akcji wsparcia kapelanów szpitali w niezbędne artykuły sanitarne w związku z pandemią 
COVID-19 przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

4. Nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół św. Hildegardy w zakresie promocji zdrowia. 
Efektem współpracy jest cykl 4 pory roku ze św. Hildegardą emitowany na kanale internetowym Salve.Net, 

5. Realizacji Ogólnopolskich Rekolekcji w Kwarantannie we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski. 
Efektem współpracy było przygotowanie filmowego cyklu rozważań rekolekcyjnych na czas Wielkiego Postu 
prowadzoną przez znanych duszpasterzy: ks. Bogusława Kowalskiego, ks. Marka Kruszewskiego i ks. 
Michała Dziedzica, 

6. Wsparcie medialne Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej czego efektem jest emisja cyklu filmów 
pt. Ekspres synodalny emitowanym na kanale youtube Salve.Net oraz w mediach społecznościowych 
Diecezji Warszawsko-Praskiej, 

7. Zbiórka na rzecz budowy pomnika Matki Bożej Łaskawej w Radzyminie dla upamiętnienia 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej. Zbiórka została zainicjowana przez Fundatora Bpa Romualda Kamińskiego. Zebrane środki 
zostały przeznaczone na budowę pomnika Matki Bożej Łaskawej który mieści się przy Kościele św. Jana 
Pawła II w Radzyminie, 

8. Zainicjowano nowy kanał internetowy Oaza TV we współpracy z Ruchem Światło-Życie. Fundacja udzieliła 
wsparcia merytorycznego oraz zaplecza sprzętowego do realizacji tego przedsięwzięcia. 

9. Jako główny operator medialny obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej Fundacja przeprowadziła 
transmisję online oraz była wsparciem w postaci sygnału emisyjnego dla czołowych stacji telewizyjnych i 
radiowych (TVP Info, Polsat News, Telewizja Republika, Radio Warszawa). Podjęto współpracę z Urzędem 
Miasta Radzymin, Starostwem Powiatowym w Wołominie, Parafią św. Jana Pawła II w Radzyminie w 
zakresie upamiętnienia wydarzeń 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 

10. We współpracy ze Zgromadzeniem Braci Mniejszych Kapucynów oraz Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w 
Zakroczymiu Fundacja zorganizowała wirtualną pieszą pielgrzymkę honoracką. Wydarzenie miało na celu 
promocję abstynencji od substancji psychoaktywnych i alkoholu, 

11. Przeprowadzenie Święta Dobrej Książki w Internecie wraz ze Stowarzyszeniem Wydawców Katolickich, 
12. Przygotowanie cyklu rekolekcji przed świętami Bożego Narodzenia pt. „Cały Adwent”. Rekolekcje były 

dostępne w Internecie oraz na falach katolickich rozgłośni radiowych. 
 
 
 
 



Powyższe przedsięwzięcia stanowiły realizację celów statutowych Fundacji do których zalicza się m.in. 
 
1) Działalność kulturalną, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów. 
2) Upowszechnienie nauczania Kościoła katolickiego. 
3) Wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych, w zakresie dostępu do środków społecznego przekazu. 
4) Upowszechnianie godności człowieka, jego praw i wolności.  
5) Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, religię, wykształcenie, pochodzenie, rasę, stan 

majątkowy czy niepełnosprawność. 
6) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
7) Ochronę i promocję zdrowia. 
8) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
9) Wzmacnianie twórczej obecności Polski w Europie. 
10) Służbę na rzecz integracji społecznej. 
11) Stymulowanie dialogu społecznego i kulturowego. 
 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W 2020 r. Fundacja zawarła następujące umowy: 
 
1) umowy z wydawnictwami współpracującymi z Fundacją w tworzeniu sklepu internetowego 

www.amenamen.pl, 
2) umowa licencyjna z KEP na realizację projektu Rekolekcje w kwarantannie, 
3) umowa z Ruchem Światło-Życie na realizację projektu Oaza TV, 
4) umowa leasingu pojazdu służbowego na potrzeby Fundacji, 
5) umowa o świadczenie usług kurierskich z Pocztą Polską, 
6) umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange, 
7) umowa na obsługę prawną Fundacji, 
8) umowa na usługi informatyczne. 
 
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 2020 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie: 
 
1) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej przez Internet, 
2) produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
3) pozostałej działalności wydawniczej. 
 
Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany był na realizację jej celów statutowych. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 
W 2020 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnej uchwały. 
 
 
 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
Ogółem 1.026.880,38 0,00 0,00 



- ze spadku 0,00 0,00 0,00 

- z zapisu 0,00 0,00 0,00 

- z darowizn 841.040,98 0,00 0,00 

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 0,00 0,00 0,00 

- z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 
- inne 
(wskazać jakie) 

Pozostałe (odsetki, różnice 
groszowe, umorzenie składek) 12.976,76 0,00 0,00 

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

 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 
Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

54.833,91 

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

19,60 % 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
486.235,94 0,00 0,00 

a) koszty realizacji celów statutowych 330.905,20 0,00 0,00 

b) koszty administracyjne 
 
- czynsz 
 

 
0,00 

0,00 0,00 

- opłaty telefoniczne 
 

 
29,38 

0,00 0,00 

- opłaty pocztowe 
 

 
246,87 

0,00 0,00 

- inne 
(wskazać jakie) 

Biurowe, informatyczne, prawne, 
księgowe, gospodarcze, bankowe 

 
29.007,46 

0,00 0,00 

c) koszty działalności gospodarczej  
112.738,74 

0,00 0,00 

d) pozostałe koszty Podróże krajowe, reklama 
 
13.308,29 

0,00 0,00 

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 
2 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 
Redaktor Naczelny redakcji internetowej x 1 
Wydawca, sekretarz redakcji internetowej x 1 
 

2 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 
 
Redaktor Naczelny redakcji internetowej x 0,5 0,5 



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

Wynagrodzenia 156.235,76 

Nagrody 0,00 
Premie 1575,28 
Inne świadczenia 0,00 
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 29.636,17 

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

Wynagrodzenia 65.819,78 

Nagrody 0,00 

Premie 0,00 

Inne świadczenia 0,00 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
70.459,36 
 
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  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

PKO BP SA ODDZ.4 W WARSZAWIE 534 663,14 

  

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce 0,00 

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 31.12.2020 
 
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 2020 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. 


