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Sprawozdanie z działalności Fundacji Niepokalanej 

za okres 1.01.2018 – 31.12.2018 

 

 

1. Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203), art. 12 

ust. 2, 3, 4 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) 

 

 

2. Dane Fundacji: 

Nazwa: Fundacja Niepokalanej 

Siedziba i adres do korespondencji: ul. Cicha 35, 96-515 Teresin 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21 maja 2015 r. 

KRS 0000557615 

NIP 8371816562 

www.fundacjaniepokalanej.pl 

e-mail: poczta@fundacjaniepokalanej.pl 

 

 

3. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania: 

- Teresa Michałek, fundator, prezes, ul. Cicha 35, 96-515 Teresin 

- Annamaria Mix, wiceprezes, ul. Zielona 2; 96-515 Teresin 

- Karol Wojtyna, fundator 

- Agnieszka Koszałka, przewodnicząca Rady Fundacji, ul. Zielona 2, 96-515 Teresin 

- Piotr Lenart, członek Rady Fundacji, ul. O. Kolbego 5, 96-515 Teresin 

 

4. Cele statutowe Fundacji: 

  1. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

  2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

  3. promocja i organizacja wolontariatu; 

  4. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

  5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury polskiej; 

  6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

  7. wypoczynek dzieci i młodzieży; 

  8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

  9. działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie (bezrobotni, bezdomni, narkomani); 

10. ochrona i promocja zdrowia; 

11. działalność charytatywna; 

12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w Art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w zakresie 

realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego. 
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie sympozjów, odczytów, prelekcji, wykładów, szkoleń, katechez, warszta-

tów, kursów, konferencji; 

2. działalność wydawniczą; 

3. tworzenie i prowadzenie stron internetowych; 

4. organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów wypoczyn-

kowych; 

5. organizowanie festynów, kiermaszów, pikników i aukcji; 

6. organizowanie koncertów, wystaw i spotkań; 

7. prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób z zaburzeniami osobowościo-

wymi, uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych  

i ofiar przemocy; 

8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 

Misją Fundacji jest: budować „cywilizację miłości” we współczesnym świecie poprzez bu-

dowanie i naprawę relacji rodzinnych i społecznych. 

 

W roku 2018 w ramach realizacji celów statutowych podjęto następujące działania: 

1. Prowadzenie i administrowanie stron internetowych: 

− www.rodzina.maryjni.pl – witryna informacyjno-formacyjna dla rodzin, zawierająca 

ważne bieżące informacje, relacje z podejmowanych inicjatyw przez Fundację i innych 

organizacji działających na rzecz rodziny oraz będąca pomocą w logistyce organizacji 

tych przedsięwzięć; 

− mama.expert – portal dla matek, zawierający informacje i artykuły publicystyczne  

z dziedziny macierzyństwa i rodziny, służący pomocą w odkrywaniu przez kobiety idei 

radosnego macierzyństwa; 

− www.fundacjaniepokalanej.pl – strona profilowa Fundacji; 

− www.mi-polska.pl – oficjalna strona Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Pol-

sce (MI). 

2. Organizacja spotkań dla członków MI, rodzin i osób niepełnosprawnych: 

− Rycerskie Dni Rodzin (2-4 maja oraz 7-9 czerwca), czyli trzydniowe spotkanie dla ro-

dziców i dzieci w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanowie La-

sku, w ramach którego odbyły się m.in. spotkania warsztatowe dla matek i ojców z za-

kresu radzenia sobie z dziećmi w różnych momentach ich rozwoju. 

− Maryjne Rekolekcje dla Rodzin (23-28 sierpnia) pod hasłem „Rodzina świątynią Ducha 

Świętego”, w ramach których odbyła się tzw. Olimpiada „na Maxa”, czyli szczególna 

forma aktywizacji dzieci (konkurencje sportowe) oraz integracji rodziców i dzieci. Po 

raz pierwszy zorganizowano rodziną olimpiadę, w której zwycięska rodzina otrzymała 

pamiątkowy puchar. W spotkaniu wzięło udział 19 rodzin, w tym pięć tzw. rodzin za-

stępczych. Głównym celem rekolekcji było umocnienie darami Ducha Świętego i bu-

dowanie rodzinnego domu jako świątyni Boga. Każdego dnia rodziny spotykały się z 

zaproszonymi gośćmi, które mówiły o wartości życia rodzinnego i wychowania dzieci 

ku wartościom. 

− W Niepokalanowie Lasku spotkały się rodziny, które borykają się z różnymi trudno-

ściami lub przeżywają ciężkie chwile próby, jak też ci, którzy za rodziny w kryzysie za-

pragnęli ofiarować swój czas i modlitwę. To modlitewne spotkanie, nazwane Dniami 

Rodzin Doświadczonych, odbyło się w dniach 4-6 maja. Uczestniczyło w nim 20 osób, 

z których pięć wstąpiło do Rycerstwa Niepokalanej. 
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− Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin, które odbyło się 25-27 maja – to pierwsza próba na 

tak dużą skalę zgromadzenia rodzin wokół Niepokalanej w nieprzypadkowym miejscu – 

w "Domu Matki", jak jest nazywany Niepokalanów. 

− Fundacja wspierała organizację polskiego pawilonu podczas IX Światowego Spotkania 

Rodzin w Dublinie (Irlandia): przygotowanie folderu Niepokalana w rodzinie – zwycię-

stwo w rodzinie w czterech wersjach językowych (polskim, angielskim, włoskim i hisz-

pańskim); przygotowanie tłumaczenia na język angielski do filmu promującego spotka-

nie rodzin w Dublinie: Rodzina jest miłością, miłość jest rodziną. 

− Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji dla osób niepełnosprawnych  

i wolontariuszy, które odbyły się w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej 

Niepokalanowie Lasku w dniach 26-31 sierpnia 2018 r. Oprócz programu modlitewne-

go i formacyjnego, Fundacja realizowała program integracyjny i rekreacyjny, m.in. po-

przez zorganizowanie i przeprowadzenie tzw. Balu na Maxa (balu przebierańców  

z konkursem na najlepsze stroje). 

− Pomoc w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy MI w Niepokalanowie 

(28/29 lipca 2018 r.). 

3. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego: 

− Pomoc młodzieży przygotowującej się do wzięcia udziału w Światowych Dniach Mło-

dzieży w Panamie 2019 r. 

− Udział oraz promocja dziedzictwa św. Maksymiliana Kolbego na terenie Powiatu So-

chaczewskiego podczas Jarmarku Pozarządowego, zorganizowanego w Sochaczewie 

dnia 9 września 2018 r. 

− Pomoc w znalezieniu finansów na organizację II Ogólnopolskiego Spotkania Dzieci w 

Niepokalanowie (15 września 2018 r.). Wzięło w nim udział ponad 5 tys. dzieci z całe-

go kraju. 

− Pomoc w przygotowaniu wystawy o św. Maksymilianie Kolbem (opieka merytoryczna  

i tłumaczenie tekstów na j. angielski) w ramach programu promowania Polski w 100- 

-lecie odzyskania Niepodległości. 

− Zorganizowanie i przeprowadzenie inicjatywy „Nowenna Niepodległości”, polegającej 

na modlitwie za Ojczyznę każdego 11. dnia miesiąca za pośrednictwem mediów spo-

łecznościowych. 

− Skład, korekta i przygotowanie do druku: 

a) kwartalnika „Aktyw”, jako rodzaj współpracy w promowaniu informacji społecz-

nych w Powiecie Sochaczewskim; 

b) dwumiesięcznika „Rycerz Młodych”, czasopisma dla młodzieży. 

4. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

− Brak. 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

− Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

6. Uchwały Zarządu: 

− W roku sprawozdawczym 2018 Zarząd podjął 16 uchwał. 

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

− Przychody ogółem: 68 958,66 zł 

W tym: 

a. koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 59 315,64 zł 

b. koszty administracyjne: 3 791,49 zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami: 5 851,53 zł 
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− Dane o: 

1. Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji według zajmowanych stanowisk i z wyod-

rębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

– Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę w 2018 roku. 

2. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wyna-

grodzenia, premie, nagrody i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wyna-

grodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  

– Fundacja  nie wypłacała wynagrodzeń w 2018 roku. 

3. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom Zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącz-

nie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia: 

– Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Fundacji. 

4. Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wy-

sokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z po-

daniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 

– Fundacja nie udzielała pożyczek w 2018 roku. 

5. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – na dzień 

31.12.2018 r.: 

– Fundacja posiadała na rachunku bankowym nr 36 1240 1822 1111 0010 6328 5056 

Bank Pekao S.A. środki w wysokości – 1 954,49 zł. 

6. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

– Fundacja nie nabyła żadnych obligacji i akcji w 2018 roku. 

7. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowa-

nych na to nabycie: 

– Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości w 2018 roku. 

8. Nabytych pozostałych środkach trwałych: 

– Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w 2018 roku. 

 

8. Dodatni wynik finansowy w wysokości: 5 528,98 zł przeznaczony jest w całości na cele 

statutowe do wykorzystania w latach następnych. 

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

 – Fundacja Niepokalanej na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań po-

datkowych. Fundacja składa zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu na podstawie 

uproszczonej księgowości. 

 

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………… 
                     prezes          członek Zarządu 

 

 

Paprotnia, 29 czerwca 2019 r. 


