
za rok 2o1g

zańouano numetącję z foąofąd.żenią Ministfa Ęruuidliuości ż dnio 8 mąją 2oo1 f , w spląuie tąmouego żąkfear spfąuozdąnią ż dzialąlności
fundącji (r}z. U, E z- 529, z 2011 f. poz. 1291 ofąz 2 2ol8 f. poż. 2458).

Poucżęr|ię co do ąrowbu rogpełlźornio apraurordanią:

. FoTmulaft należu wypelnió u jęyku polskim, cątelnie, na moszgnb, kompltefouo lub ręmie-. Spraunzd.ańe lależ,! wpelnićwglq@Ąiew bialgch pusĘchpolach,

. W przvpadku Ńl, kńle ńe dot!ęą dąnego sprawodania, laleźg wisąć "ńe dotyą!" ąlbo ustąloić pokąn@v mak maślniką (-).. wewszvstkińurypelniangńplach,w kórydtu)ysĘwkmożuuośćlagboru,na]ażu unauićXu jeóqmodpouiedaimhlaćracie.

L Dane rejesbacyjne fundaqii

Nanła fundacji Chrześcijańska Fundacja,,Poznanie Jezusa"

Siedziba i adres fundacji ul. Naramowicka 26, 67-6ż2 ?oznań

Alrtualny adres do
korespondencji

ul. Naramowicka 26, 6t-62z Pożnań

Adres poczty elektronicznej fundacja@poznaniejezusa.pl

REGoN 38ż667920

Data wpisu w KRS 26.o2.2oL9 NrKRS 0000773503

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
wKR§)

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Janusz Andrżei Peplinski członek zarządu
Karolina Maria ociepka członek zarządu

Określenie celów statutołlych
fundacji (ze statuł.t)

o prowadzenie działalnościewan8eliżacyinejorazmisyjnej
. pomoc kościolom, Wspólnotom i innym or8anizaciom chrześcijańskim W ich rozwoju
. wspieranie misii
. finansowanie mie.isc modlitwy
. nauczanie na temat osobistej relacji z Jezusem
. nauczanie na temat modlitwy
. promowanie idei wspólczesnych klasztoróW w miastach dla ludzi śWi€ckich
. promowanie stylu życia zgodnego z EwangeliąJezusa chrystusa
. propagowanie Wartości moralnvch i etycznych Wvnikających z nauki Pisma Św,
. rozwój i integrację spot€czności chrześcijańskich
. propaBowanie myśli i apologetyki bib|ijnej
. upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodre8o dawania
o pomoc osobom i rodzinom W zaspokajaniu niezĘdnych potrzeb życiowych
. promocja kultury i artystóW chrześcijań§kich
. pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentóW
. formacia dzieci

z. Charakterrs§,l<ł dziełłlnoćci fiurdaqii w olo.esie sprawozdawcz5rm

Zasady, formy izakres działalności §tatutowej z podaniem realizaeji celów stafutowych (opis rzecąuście
Prouadzonej działalnoŚci statutouej ul rołj.t sprauozdawczym)

Chrześcijańska Fundacja "Poznanie Jezusa" realizuje swoje cele poprzez w§pomaganie finansowe chrześcijańskich
rekolekcji, kursów, warsztatów ikonferencji oraz poprzez pracę społeczną osób posługujących iwolontariuszy. Ę
to członkowie Wspólnoty l(atolickiej odnowy Charyzmatycznei l'Poznanie Jezusa", są to m.in. prawnicy, naukowcy,
lekarze, naucryciele, inżynierowie, ańyści, przedsiębiorcy, kięża, studenci. Głównym zadaniem jest pomoc
wspólnotom i organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju, promocja kultury chrześcijańskiej ipropagowanie
wartości moralnych i ełcznych wynikających z nauki Pisma Św. Realizowane jest to popruez działania ciągłe oraz
projekty. Y{łń



W roku 2019 Fundacja wspomogla organizaryjnie i flnansowo m.in, następująGe inicjałwy iegionalne i krajo*el
o 4 dniowe rekolekcje dla ok. 1000 osób z caĘ Wlelkopolski ,,Z Maryją pełną Ducha Bożego w nowe czasy'', które

odbyły się w marcu 2019 r, w kościele Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu

. Rekolekcje Formacyjne dla ok. lfl) osób z Poznania, Białegostoku, Warszawy, todzi, Katowic, które odbyły się w
maju 2019 r. w oślodku caritas w Rybakach koło olszłna

o Kurs Alfa dla 14 małŹeństw z Poznanla, Był to cykl spotkań, który odbył się W pierwszym pr5łroczu 2019 r. w sali
parafii Św. Karola Boromeusza w Poznaniu

o Rekolekcje ,,Pełne Ducha" dla młodzieży z całej Polski, które odbyly się w dniach 31.07._04,08. 2019 r, w Parafii
św. Barbary w Luboniu.

o Trzecie Niebo - forum liderów i wspólnot charyrmatycznych, które odbyło się We wlześniu 2019 r, w ośrodku
Wypocrynkowo-Rekolekryjnym,,Totus Tuus'' w z€mbrzycach.

. Katolicka Konferencja Młodzieźowa #STARTER dla ok. 650 mlodych osób z całej Polski, która odbyła się
28,09,2019 l, w Warszawie

. chrzeŚcijańska Konfe.encja serce Dawida dla ponad 2fi)0 osób z caĘo świata, która odbyła się w październiku
2019 r. w Werszawie

o Konferencja ,GÓra Chwav' dla ok, lO0 osóĘ która odbyla się w grudniu 2019 r. w Domu pielgrzyma na Górze
śwlętej Anny

ChneŚcijańska Fundacja ,,Poznani€ Jezusa" wspiera organizacyjnie i finansowo następujące projekty wolontariuszy ze
WsŃlnoł ,,Poznanie Jezusa": 

]

o formacja biblijna dzieci popnez zajęcia ptastycrne, muzyczne i teatralne. To działanie jest skierowane do rodzin 
I

z Poznania i Wielkopolski skupionych przy Wspólnocie ,,Poznanie Jezusa" i parafii św, Karola Boromeusza. 
I

SPotkania odbywają się w domach wolonta.iuszy ze Wspólnoty ,,Poznanie Jezusa" średnio raz w miesiącu. l

l wYjazdowe posfu8i modlitrł/y wstawienniczej, proroczej i murycznego uwielbienia Boga realizowane dla innych 
I

pa]afii, 8rup modlitewnych, domów zakonnych i wspólnot chneśGiiańskich z całej Polski, Działanie to wykonują |

zespoły modlitewne i muzyczne Wspólnoty,,Poznanie Jezusa'' średnio 2 rary w miesiącu 
l. §Potkania ewangelizaryjne dla mlodzieży w parafiach w Opalenicy, Plewiskach, Poznaniu oraz Głuszynie. I

. czteromiesięczny cykl Rekolekcji Odnowy Wiary REO dla kilkudziesięciu osób z Poznania i Wielkopolsłi - ,az * 
|roku. 
lo wYjazdowe Posługigloszenia konferencji i rekolekcji realizowane dla innych parafii, grup modlitewnych, domów I

zakonnych i wspólnot chrześcijańskich w kraju i za granicą. 
I

. regularne spotkania modlitewne poĘczone z nauczaniem na temat stylu łGia zgodn€go z Ewangelią .lezusa I

Chrystusa - raz w tygodniu, 
lo cią8le doskonalenie umiejętności murycznych w kontekśGie posługi muzycznego uwielbienia Boga l

. organizację ku6ów do§konalących warsztat móĘłców I

Io szkolenie w zakresie posługi modlitewnej i charyzmatycznej l

. aktYwny udział w najwaźniejszych wydarzeniach religijnych w diecezji poznańskiej jako współorganizatorry 
|. uczestnictwo w wielu dużych imprezach ewangelizaryjnych na terenie całego kraju jako poslugujący 
Iwolontariusze l

I

I

Opis głównych zdarzeń prawrrych w działalności fundacji o s@
Zawarcie umowy o wynajem lokalu na siedzibĘffi
zawarcie umów zlecenia.

3. DziahlrroŚĆ 8ospodarcza .
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Informacja czy fundacja prowadziła
działalnośó gospodarczą TAK

PRo\fADzIł,A
NIE
PRoWADZIł^A. x

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorów KRS

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Odpirry uchwał zalządu fundacji

Zanąd fundacji nie podejmował pisemnych uchwał.

5. rrlr(,rrrracJa (, wy§uś(,§{;I' r,]źy§lfarryl:lr Pfiźy(,lrrxl(,w luIl(lllcJl w ('ltrc§tc §P§aw(,zzq.lw§ilyllł
z wyodrębnieniem ich ffideł

\{ysokośó uzyskanych przychodów
kwota (u podziale ną forma płatności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać

iakie)

Ogółem 228265,79

- ze spadku

- z zapr§u

- z darowizn ttgool,77

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

- z budżetu jst

- z budźefu państwa

- lnne
(wskazaó jakie)

odpłatne świadczenia realizowane
przez Fundację w ramach celów
statutoWych:
-Rekolekcje ewa n8elizacyjne

,,Poznanie Jezusa" w Rybakach, maj
2or9
-Rekolekcje,,Święty Tomasz" lndie,
Wrzesień 2019
-Rekolekcje,,serce Dawida"
Warszawa. październik 2019
-Rekolekcje ,,Góra Chwały'' w Górze
Św. Anny, grudzień 2019

109264,o2

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

Przychod 109264,02 2ł , ,/\ ,/
Koszty 163355,602ł ?aL W



Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona

Wynik finansowy z
gospodarczej

Procentowy
działalnosci osi€niętego z

źródeł

a) koszĘ realizacji celów stafutowych

- lnne
(wskazać jakie)

domeny, opłaty bankowe, art.
biurowe, koszty ogrzewania i
energii elektrycznej, koszĘ
wlposażenia siedziĘ fu ndacji

c) koszł działalności gospodarczej

7. Dane wymienione w § z pkt 7 noąlonądzenia Minisha
zoot r. w sprawie ramowego zalaesu sprawozdania z działalności fundaqii (Dz. U. 1,oz. 529,
z 2o1l r. r'/uz. 12o1 oTaz z 2()18 r.
a) Liczba osób zatrudnionych w firndacji

Fundacja w okresie sprawozdawczym zatrudniała dwie
osoby na podstawie umów cywilnoprawnych - umów
zlecenie

Według zajmowanych stanowisk

Liczba oób zatrudnionych

bczba osób zatrudniona wvłącznie w działalności 8ospodarczej

Liczba osób zatrudnionych

b) Ęczrra lrwota wynagrodzeń wlpłaconych przez fundację w olrresie sprawozdawcz5rm, z
podziałemna

Wynagrodzenia

Nagrody



Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zaEudnionych wyłącznie w
działalności eospodarczei
(':,, vv y§rrl(U§§ r-urjarląB,(, rrau Pl:Z§§lętllęl5,(, lurrr§lę§artlętst wJ/llalEl' rurrn rrrar wyPraa.;('lrt6,u rq§rrlut
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierująrym rłylączlie działalnoścĘ
gospoda}czą, z podziałem na
Wlłragrodzenia

Nagrody

Premie

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynasodz€ńa z urnów decenia

Kwota Wypłaconych wynagrodzeń z umów zlecenie w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.543,62 zł brutto

e) Udzielone przez firndację pożyczki pienięź:rre, z podzialem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków prryanania poźryczek oraz z podaniem podstawy
statutowei udzielania takich ooźryczek

0 Kwoty zgromadzone na rachunkach płatrricrych oraz krłoĘ zgromadzone w gotówce

Naz,va banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota

Bank Pekao SA 13.293,59 PLN

Bank Pekao SA 8,08 EUR

Kwoty zgromadzone w gotówce

g) Wańośó nabl,tych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem Ęch slńlek

rU J,lalrryrl' luiEl'ar§rlurlr(r§§l, L§lL PrzalzlldElr|El'.lę lrEarrL YvJsurtrr§§ rrwur wJ(lda!\t wal-rrJ§ll llal Uu lrallrJ§lt

i) Nabyte pozostałe środki tnł,ałe

J, Wart(,§c aKq/wow l zoI,owrąZarr rrrn(IacJr uJęLycn we wra§crwycn spraw()zuallla§Il rtllall§{rwy§lr
soorzadzanvch dla celów statvstvcznvch

8. Dane o działalności zleconej fundaqii przez 1rcdmioty państwowe i samorządowe (usług,
oaństwowe zadania zlecone i zamówieńa nubliczrre) oraz o wvniku finansowvm tei działalności

9. Informacja o rozliczeniach fundaqii z §/tułu ciąĄcych zobowi
informacia w sorawie składanvch deklaracii podatkowvcłr

h, a takżeĘi6alr p(,rrauś(,wyc

a



Fundacja złożyła deklarację clT-8 iP|T-4R za 2019 rok

10. Informacja, cry fundacja jest ins§tuqią obowiązaną w
rozumieniu ustaw5/ z dnia 1 maroa 2<118 r. o pr:zeciwdziałaniu
praniu pieniędąi oraz finansowaniu terror.5zzmu
(Dz.U. z zorLg r. poz. 1115 , 152rr , 1ó55, 1798 i 2088)

NIE x TAK

1:1.Info_rmacja o prryjęciu lub_ dokonaniu pr:zez frrndaqię ustanowioną na póil,stawie ustavry z
dnia 6 kwietria 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z zot8 r. poz. r49r) p}aurości w gotówce o wariości
róvrnej lub przekracząiącej,ńwnowańość ro ooo euro, bez względu na to, cry płarrrośćjest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja cry kilka operacji, które wyĄią Ę Że sobą -

Powiązane, wraz ze wskazaniem daty i krł,oĘ operacj i ftuypełnić u przgpadku lńnączenia u plct lo
odpowiedzi "TAI().Data operacji Kwota operacji

Nie dotyczy

12. Inforanacja o przeprowadzanyc}r kontrolactr w fundacji

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
NIE x TAI(

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (1'eśli to ką bula)

Nie dotyczy

podpis członka zarządu fundacji"

?pauEd .17^,1.1, zazo
miejscowość, data

*Podpisg co najmniej dwóch członkóu zarzqdufundacji, jeżeli stafut fundacji nie stanowi inaczej.


