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Zachawana numeraĘę z rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliuości z dnia 8 maja zool r. w sprawie ramotłego zakrenl sprawozdania z działalności
fundącji (Dz. U, poz. 5ag, z 2c.11 r. paz, 1291 oraz, z 2c18 r. paz. z45B).

Pouczenłe ql do splosobu łłgpełnźańa spranaozd.ania:

. Fonnulatz należy ugpełnić w języku polskim, czytelnie, na masąnie, komputerowo lub ręcznie.. Sprawozdanie należg wgpełnić wyłącznie w białych pusĘch polach.. Wprzypadkupól,którenie doĘcądanego sprawazdania,należy wpisać,nie dotgczy" albowstawićpojedgnczy nląkmaślniką(-).I We wszystkich wypełnianych polach,u którychuystępuje mażIiwośćuybala,naleźg u;stawić Xw jednym odpoluiednimku.lądłacie.

t, §*rre r*j-*str*ryjne f,nłdgłii
Nazwa fundacji Chrześcijańska Fundacja,,Poznanie Jezusa"

§iedziba i adres fundacji ul. Naramowicka 26, 5t-622 Poznań

Aktualny adres do
korespondencji

ul, Naramowicka 26, 6I-622 Poznań

Adres poczty elektronicznej fundacja @ poznaniej€zusa.pl

REGoN 382662920

Data wpisu w KR§ 26,02.za]s Nr KR§ 0000773503

Dane cz}onkówzarządu
fundacji (wg aktualnego wpi§u
w KR§)

Imię i nanvisko Pe}niona funkcja

Janusz Andrzej Peplinski członek zarzadu
Karolina Maria Ociepka członek zarzadu

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statufu)

r prowadzeniedziałalnościewangelizacyjnej oraz misyjnej
. pomoc kościołom, wspólnotom i innym organiżacjom chrześcijańskim w ich rozwoju
r wspieranie misji
o finansowanie miejsc modlitwy
. naucżanie na temat osobistej relacji z Jezusem
l nauczanie na temat modlitwy
. promowanie idei współczesnych klasztorów w miastach dla ludzi świeckich
. promowdnie stylu życia zgodnego z Ewangelią.}ezusa Chrystusa
. propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauki Pisma Św,
o rozwój i integrację społeczności chrześcijańskich
. propagowanie myśli i apologetyki biblijnej
. upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania
. pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
r promocja kultury i artystów chrześcijańskich
. pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentów
. formacia dzieci

a. Oharakteryycty-ka dgiatąlnaści frmdacji w okresie §prlrwo;dsl§{ą@

Zasady, formy i zakres dzia}alności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prow adzonej działalności stafutow ej w r oku spranr) o zdaw ezym)

Chrześcijańska Fundacja "Poznanie Jezu§a" realizuje swoje cele poprzez wspomaganie finansowe chrześciiańskich
rekolekcji, kursów, warsutatów i konferencjioraz poprzez pracę społeczną osób posługujących iwolontariuszy. §ą
to członkowie Wspólnoty Katolickiej Odnowy Charyzmatycznei "Poznanie Jezusa". Są to m.in. prawnicy, naukowcy,
lekarze, nauczycie|e, inżynierowią artyści, przedsiębiorcy, k§ięża, §tudenci. Głównym zadaniem iest pomoc
wspólnotom i organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju, promocja kultury chrześcijańskiej ipropagowanie
wartości moralnych i eĘcznych wynikaiących z nauki Pisma Św. Realizowane jest to poprzez działania ciągłe oraz
projekty.



W roku 2020 Fundacja wspomogła organizacyjnie i finansowo m.in. następujące inicjatywy regionalne i krajowe:

r 4 dniowe rekolekcje Akademia Powołania lgnis Dei dla ok. 100 osób, które odbyły się w dniach 17-20.01,2020 w
Domu Rekolekcyjnym M§F w Bąblinie

o Rekolekcje Formacyjne dla ok. 100 osób z całej Polski, które odbyĘ się w dniach 14-16.06,2020 r. w Domu
Rekolekcyjnym M§F w Bąblinie

r Warsztaty Muzyki Modlitwy Uwielbienia - 25,01,2020 w sali Fundacji w Poznaniu

r Rekolekcje ,,Pełne Ducha" dla młodzieży z całej Po|ski, które odbyły się w dniach 19-23.08.2020 r. w Domu
Rekolekcyjnym MSF w Bąblinie

r Rekolekcje wielkopostne online wygłoszone przez ks. prof. Jose Maniparambila w dniach 7Ąa.04.żOżB

o WarsztaĘ online Akademia Powołania lgnis Dei* maj 2020

r o8ólnopolskie czuwanie Modlitewne przed zesłaniem Ducha świętego - transmisje online w kwietniu i maju
2020

Chrześcijańska Fundacja ,,Poznani€ Jezusa" wspiera organizacyjnie i finansowo następujące projekty wolontariuszy ze
Wspólnoty,,Poznanie Jezusa" ;

r formacja biblijna dzieci poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne. To działanie jest skierowane do rodzin
z Poznania i Wielkopolski skupionych przy Wspólnocie ,,Poznanie .!ezusa" i parafii św. Karola Boromeusza.
Spotkania odbywają się w dornach wolontariuszy ze Wspólnoty,,Poznanie Jezu§a" średnio raz w miesiącu.

. wyjazdowe posługi modlitwy wstawienniczej, prorocze,! i muzycznego uwielbienia Boga realizowane dla innych
parafii, grup modlitewnych, dornów zakonnych i wspólnot chrześcijańskich z całej Polski. Działanie to wykonują
zespoĘ modlitewne i muzyczne Wspólnoty ,,Poznanie J€zu§a" średnio 2 razy w miesiącu.

. spotkania ewangelizacyine d[a młodzieży w parafiach w poznaniu i okolicy.

. czteromiesięczny cykl Rekolekcji odnowy wiary REo dla kilkudziesięciu osób z poznania iwielkopolski- raz w
roku.

o wyjazdowe posługigłoszenia konfereneii i rekolekcji realizowane dla innych parafii, grup modlitewnych, domów
zakonnych i wspólnot chrześcijańskich w kraju i za granicą.

r re8ularne spotkania modlitewne połączone z nauczaniem na temat stylu życia zgodnego z Ewangelią Jezusa
Chnystusa - raz w tygodniu,

. ciągłe doskonalenie umiejętności muzycznych w kontekście posługi muzycznego uwielbienia Boga

r organizację kursów doskonalących warsztat mówców

l szkolenie w zakresie posługi modlitewnej i charyzmatycznej

r aktywny udzial w najważniejszych wydarzeniach religijnych w diecezji poznańskiej jako wspołorganizatorzy

r uczestnictwo w wielu dużych imprezach ewangelizacyjnych na terenie całego kraju jako posługujący
wolontariusze

Opis głóvmych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

zaw ar cię urnów zlecenia,

3. Działalność gospodarcza

Informacja czy fund-acja prowadziła
dzia}alność go§podarczą TAK

PRowADzIł.A
NIE
pRolMADZwA"



Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Odpisy uchwal zarządł fundacji

Zarząd, fundacji nie podejrnował pisemnych uchwał.

5. rnforrnaqia o rł4ysckoś,*i uzyekaąychprzyehodów&$dadi w olir€§ieryrąwozd
z w}rCIdr,ębni€niern ich źródeł,

Wysokość uzyskanych przychodów
kwota {w padzia'le na formu nłatnaści}
Przelew Gotówka Inne (wskazać

iakie}
Ogółem 2L0,871,,72zł

- ze spadku

- z zapisu

- z darowizn zot.vo,66ń

- środki pochodzące ze
źr ódeł publicznych, w §rm:

- z budżetu jst

- z budżetu państwi
- lnne
{wskaząć jakie) Rekolekcje, dod. Róż. kursowe g.tot,o6zł

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

Przychód 9.100,00 zł
Koszty Ąa.lż3,99 zl

Jeżeli dzią}alność gospodarcza by}a prowadzona

Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

Nie dotyczy

Procentorłr5l stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałvch źródeł

Nie dotyczy

6. Infor,rnaeia s noni§§iony& ko*utachw okresie srrarrozdanłrezwn

kosztvfundacii osółem

kwota (w podziąle na formu płatnaści)
Przelew Gotówka Inne (wskazaó

iakie)
181.327,0a zł



a) koszty realizacji celów stafutowych t34.t4z,45ń

b) koszty adrninistracyjne

- czvllsz
ts.ooo.oo zł

- opła§ telefoniczne
o.oo zł

- opłaty pocztowe
o,oo zł

- inne
(wskazać jakie)

Usługi pra\,vne i księgowe,
domeny, opłaty bankowe, ań.
biurowe, koszty ogrzewania i
energii elektrycznej, koszLy
wyposazenia siedzilry fu ndacj i

12.c19,6LZł

c) koszty działalności gospodarczej o,aozł

d) pozosta}e koszty
r54,g4ń

7. I}ane wymienione lłr § 2 pkt 7 rozprrrządzenia Ministra §prawied}iwości z dnia 8 mafa
2oo1 r. w eprawie ram$w€go za}resu §prawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 5z9o
z z,oltl r. I}ou. 12(}1 orąz z ao18 r. Ilou. ućĘ8}

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji

Oeółem
Fundacja w okresie sprawozdawczył,n zatrudniała 5 osób
na podstawie umów cywilnoprawnych - umów zlecenie

Według zajmowany:h strupurisk

§tanowisko Liczba osób zatrudnionych

I-iczba osób zatrudniona wy}ącznie w działaląQści gqipodarczej

stanowisko Liczba osób zatrudnionych

b) Ęczna lrwota rłr;magrodzeń wlpł*.conych przez,,fundację w okresie spranłrozdawur§łfil, z
podziałem na

Wynagrodzenia

Nagrody

Premie

Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wy;łącznie w
działalności sosoodarczei
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego rniesięczne§o wynagrodzenia w5rpłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organówfundacji oraz osotrorn kierującymwyłącznie dz:lałalnością
gospodarczą, z ptrdziałem na
1{ynagrodzenia

Nagrody

Premie

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z rxnów zlecenia

Kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zlecenie w okresie sprawozdawczym wyniosła 7.881,00 zł brutto



e) Udzieloneprze%fundację poźryczki pieniężne, z podziałem wedlug ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczko|riorców i warnnków przprrrania paĘcaek oraz z podaniem podstawy
stattrtowei udzielania takich n,oźrłłezek

f) Kwo§ zgrłmadzon€ na rachunkach płatrriczych oraz lcwoĘr zgromadzone w gotówee

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo*kred3towej Kwota

Bank Pekao SA 46.934,63 PLN

Bank Pekao SA 370,47 EUR

Kwo§ zgrornadzone w gotówce

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość obję§ch udziałów lub nabltych akcji w spółkach
prawa handlowego zewskazaniem §ch spółek

h) Nalryte nieruchomośei, ich przezfiac,zęnie oraz łvysokość kwot rłrydatkowanych na to nabycie

i) Nablte pozostałe środki trwałe

j) Wartość aktywów i zołrowiązań fundacji ujętych we właściłvych sprawozdaniach finansowych
sporzadzanvch dla celów statvstvcznych

8. Dane 6 działalncści zleconej fundacji przez podmio§ państwowe i samorządcr,ve (usługi,
naństwowe zadania zlecone i zamówienia nu*rliczne} oraz o wvniku finarr§ol§rrnr tei działalności

9, Infornracja o rozliczeniach fundaqii z §itutu ciązących zobowiązań podatkowych, a talrże
informacia w snrawie składanvch deklaracii nodatkowvch

Fundacja z|ożyla deklarację ClT-8 i PIT-4R za 2020 rok

ro, Infurmacja, cry fundacja jest ins§rtucją olrowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia t rnarca 2tr18 r" o przeciwdziałarriu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 7,z,§ag r. poz. 1115 , 15po , 1ó5§n 1798 i 2§88}

NlE TAK

rl. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację rrstanorpioną na podstawie ustalvy z
dnia 6 lcwietrria 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z zot& r. poz. 1491) p}atności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej rółvnowa"rtość ro 0oo €ltfo, bezwzg]ę-du na trr, czyp}atnaśćjest
przeprowadzanajako pojed3.neza operaqia ezykilka operacji, które wydąią się ze sabą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i lcwo§ operacji (wupełnić ta przypadku zaznaczenia w pkt lo
odnouiedzi ..TAK").
Data operacji Kwota operacji



Nie dotvczv

,

Informaeja, cry w fundaeji był*, przeprowadzona koutr,ola
NIE x TAK

Wr]iki prxeprowadzonej kontroli w fu ndacji (i eśIi tąku bvłą}

Nie dotyczy

)ln-Ł, łŁ^l,i"*t^^

podpis czlonka zarządu fu ndacji * podpis członka zatządu fu ndacji"

Poznań 3o.o4.2o21 r.

miejscowość, data

"Podpisg co najmniej dwóch członków zarzqdu fundaeji, jeżeli statut funda$i nie stanowi inaczej.
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