
Sprawozdanie z działalności fundacji:

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS 

(nazwa fundacji)

za rok …2019……….1

Informacja o sposobie wypełnienia sprawozdania:

1. Formularz sprawozdania z działalności fundacji został przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań
oraz ułatwienia ich przygotowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości2.

2. Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
3. Wszystkie pola do tego przeznaczone muszą być wypełnione. Jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło należy wpisać „nie

dotyczy” albo „nie miało miejsca”.

1. Dane fundacji

Nazwa fundacji  Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

Siedziba i adres  20-442 Lublin ul. Klonowica 6/2

Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż adres siedziby)

  20-442 Lublin ul. Klonowica 6/2

Adres poczty 
elektronicznej

 Artos@autograf.pl

Data wpisu w KRS  1991-07-10

Nr KRS  0000003374 REGON 432262725

Dane dotyczące członków 
zarządu

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1.  Małgorzata Zmysłowska
2.  Jan Kamiński
3.  Wiesław Bodo
4.  
5.

1.  prezes
2.  członek zarządu
3.  członek zarządu
4.
5.  
6.

Określenie celów 
statutowych fundacji
(ze statutu)

1. Wspieranie i organizowanie chrześcijańskich przedsięwzięć misyjnych.
2. Głoszenie nauki biblijnej i zasad moralnych zgodnie ze światopoglądem
chrześcijańskim.
3. Umacnianie i rozwijanie kultury we wszystkich jej aspektach i przejawach.
4. Wspieranie  inicjatyw  oświatowych,  wychowawczych  i  programów

edukacyjnych.
5.  Działalność dobroczynna na rzecz osób fizycznych i instytucji.
6.  Umacnianie i rozwijanie działań proekologicznych.
7.  Działalność  na  rzecz  pomocy  osób  bezrobotnych,  młodzieży,  kobiet,

niepełnosprawnych    i  osób  wykluczonychh  społecznie  oraz  grup
szczególnego ryzyka

8.    Propagowanie  pełnego  rozwoju  osoby  ludzkiej,  prowadzące  do

1  Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) fundacja składa
corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

2  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia 8 maja 2001 r.  w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36).
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efektywnego życia.
9.   Wspieranie i rozwijanie pomocy dla uchodźców.

2.5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Wspieranie  inicjatyw  oświatowych,  wychowawczych  i  programów  edukacyjnych.  Realizacja
projektów. 
1. „Bądź aktywny - zmieniaj swoją małą ojczyznę.” dofinansowany z ze środków otrzymanych od
Narodowego  Instytutu  Wolności  -  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego  w  ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  na lata  2014-2020.  Projekt  2  –letni  rozpoczął  się  od
grudnia 2019 roku. W projekcie wzięło udział 8 szkół podstawowych i średnich, 120 uczniów i 16
nauczycieli.

2.2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Projekt  „Bądź  aktywny  -  zmieniaj  swoją  małą  ojczyznę.”  był  w  2019  rozpoczęty  w  grudniu.
Zatrudniono kadrę i przygotowano promocję.

3.1. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

3.2. 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 w roku sprawozdawczym, w przypadku wpisania powyżej „NIE” wpisać 
NIE DOTYCZY)

NIE DOTYCZY

2



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

1. Załącznik  nr  1  -  odpis uchwały  zarządu  fundacji  z  dnia  29.06.2020  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego za 2018 rok

2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3

6.1 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności

Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka Inne
(wskazać jakie)

32.769,11
….

Źródła uzyskanych przychodów (np.:  spadek,  zapis,  darowizna,  środki  pochodzące ze  źródeł  publicznych,  w tym z  budżetu
państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, inne – należy wskazać jakie)

a) Dotacja FIO 29.859,11
….

b) darowizny 2.860,00 50,00
….

c)
….

d)
….

e)
….

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

5.3 Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą 
(jeżeli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej należy wpisać NIE DOTYCZY):

a) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

b) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

%

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota poniesionych kosztów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka
Inne 

(wskazać jakie)
34.092,74 49,20

….

a) koszty realizacji celów statutowych 34.092,74
….

b) koszty administracyjne ogółem, w tym:
….

 czynsze
….

 opłaty telefoniczne
….

 opłaty pocztowe
….

 inne  koszty  administracyjne  (należy
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wskazać jakie):

- usługi księgowe 49,20
….

- …
….

c) koszty działalności gospodarczej
….

d) pozostałe koszty (należy wskazać jakie):

 …
….

 …
…..

7.1 Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Liczba osób zatrudnionych:

ogółem
w działalności
gospodarczej

Łącznie

Według stanowisk (wpisać nazwę stanowiska):

1.

2.

3.

4.

7.2 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i 
inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej:

Kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych:

ogółem
w działalności
gospodarczej

Łącznie

W podziale na:

a) wynagrodzenia

b) nagrody

c) premie

d) inne świadczenia

7.3 Wysokość 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

(członkom zarządu i  in.  organów fundacji  oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą)

Kwota wypłaconego wynagrodzenia:
(należy wypełnić co najmniej jedną z poniższych

kolumn)

rocznego
przeciętnego
miesięcznego

Łącznie 

W podziale na:

a) wynagrodzenia

b) nagrody

c) premie
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d) inne świadczenia

7.4 Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Liczba zawartych umów zlecenia 4

Kwota wydatkowana 4.100,00

7.5 Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne

Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Wysokość
pożyczki

Pożyczkobiorca Warunki przyznania 
Podstawa
statutowa

7.6 Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce:

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

Pekao SA 13,12

Kwoty zgromadzone w gotówce: 141,71

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

Nazwa Fundacja nabyła
(należy wpisać TAK/NIE)

Wartość obligacji/
wielkość udziałów/akcji

Rodzaj obligacji/nazwa spółki

obligacje

udziały

akcje

7.8 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja nabyła nieruchomości (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Dane dotyczące nabytej nieruchomości Przeznaczenie
Kwota

wydatkowana

7.9 Nabyte pozostałe środki trwałe

Fundacja nabyła pozostałe środki trwałe (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Wykaz nabytych pozostałych środków trwałych Wartość
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7.10Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych

Wartość aktywów Wartość zobowiązań

154,83 140,89

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

Fundacja  realizowała  zadania  zlecone  przez  podmioty państwowe i  samorządowe (należy
wpisać TAK/ NIE – jeżeli  tak poniżej  należy opisać rzeczywiście prowadzoną działalność
zleconą w roku sprawozdawczym)

TAK

Projekt  „Bądź  aktywny  -  zmieniaj  swoją  małą  ojczyznę.”  był  w  2019  rozpoczęty  w  grudniu.
Zatrudniono  kadrę  i  przygotowano  promocję.  Poniesiono  wydatki  30.022,75  zgodnie  z  budżetem
projektu i rozliczono ze środków dotacji 29.859,11 i środków własnych 163,64 

Wynik  finansowy  ww.  działalności  zleconej  fundacji  przez  podmioty  państwowe
i samorządowe

0

9.1 Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Fundacja rozliczyła zaliczki podatku dochodowego od wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych.

9.2 Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
(jakie fundacja złożyła deklaracje podatkowe w roku sprawozdawczym)

PIT4R, PIT11, CIT8

10 Informacja czy fundacja jest instytucja ̨ obowiązana ̨ w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(należy wpisać TAK/NIE)

NIE

11 Informacja  o  przyjęciu  lub  dokonaniu  przez  fundacje ̨ płatności  w  gotówce  o  wartości  równej  lub
przekraczającej  równowartość́  10  000  euro,  bez  względu  na  to,  czy  płatność́  jest  przeprowadzana  jako
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają ̨ się̨ ze sobą ̨ powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty
operacji

Data operacji Kwota Informacja

12 Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli w fundacji w okresie sprawozdawczym

Czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli powyżej wpisano TAK)
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podpis członka zarządu fundacji 3 podpis członka zarządu fundacji3

miejscowość, data

3  zgodnie  z  § 4  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  w sprawie  ramowego zakresu  sprawozdania  z działalności  fundacji
sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
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