
 Miejscowość, data: Gliwice, 22.03.2022 
 

Sprawozdanie z działalności fundacji 
w roku 2020  

 

1) Dane fundacji: 
 

Nazwa: Fundacja BLESS   
Siedziba, adres: ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice   
Aktualny adres do korespondencji: ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice   
Adres poczty elektronicznej: biuro@bless.org.pl   
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 02.04.2019   
Nr KRS: 0000779921 Nr REGON: 382995567  

 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji: 
 

Imię, nazwisko, pełniona funkcja:    
- Grzegorz Wojewódka, Prezes Zarządu   
- Lesław Mateusz Pisarczyk, Członek Zarządu   
-  

 
2) Cele statutowe fundacji: 
 
- wszechstronne działania na rzecz rozwoju człowieka oraz podniesienia jego 
wartości osobistej i społecznej, a także jego dojrzałości życiowej, emocjonalnej i 
duchowej,   
- wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci znajdujących się w pieczy 
zastępczej i domach dziecka oraz samotnych matek i wdów,   
- działalność charytatywna   
- działalność na rzecz ewangelizacji, misji i ekumenizmu   
- pomoc organizacjom chrześcijańskim   
- działalność na rzecz pokoju, suwerenności, bezpieczeństwa narodu Izraelskiego 
oraz krzewienie przyjaźni polsko-izraelskiej,   
- działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu   
- działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania,  
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, 
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tejże ustawy. 
 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych w roku sprawozdawczym: 

 
 W roku 2020 Fundacja realizowała następujące zadania: 

1. Planowanie i wstępna organizacja 3 Konferencji „Wolność od Ubóstwa” w 
Gdańsku, Ustroniu i Częstochowie. Kontakt z kościołami partnerami w celu 
ustalenia szczegółów. Ze względu na pandemię COVID-19 konferencje się nie 
odbyły. Konferencja realizuje cele statutowe : Wszechstronne działania na 
rzecz rozwoju człowieka oraz podniesienia jego wartości osobistej i 
społecznej, a także jego dojrzałości życiowej, emocjonalnej i duchowej, 



działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, działalność w 
zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, oraz Zadania ze strefy zadań publicznych art. 4  pkt 1.14, 
1.8, 1.2, 1.11 

2. Warsztaty gry na pianinie- lekcje indywidualne- odpłatna działalność pożytku 
publicznego. Zrealizowany cel statutowy: Wszechstronne działania na rzecz 
rozwoju człowieka oraz podniesienia jego wartości osobistej i społecznej, a 
także jego dojrzałości życiowej, emocjonalnej i duchowej; działalność w 
zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz 
Zadania ze strefy zadań publicznych art4 pkt 1.14, 1.15  

3. Projekt muzyczny pod nazwą BLESS MUSIC:  
- zrealizowano internetową platformę edukacyjną blessmusic.pl, 
- koncert online wraz z nagraniem wideo artysty Mate.o,  
- koncert kolęd online wraz z nagraniem wideo zespołu Bless Music,  
- wydanie darmowego ebooka  edukacyjnego o rozwoju talentów muzycznych 
Projekt realizuje cele statutowe: Wszechstronne działania na rzecz rozwoju 
człowieka oraz podniesienia jego wartości osobistej i społecznej, a także jego 
dojrzałości życiowej, emocjonalnej i duchowej; działalność na rzecz 
ewangelizacji, misji i ekumenizmu; działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; oraz zadania ze strefy zadań 
publicznych art. 4 pkt. 1.14, 1.15, 1.16 

4. Praca nad programem wsparcia dla rodzinnych domów dziecka we 
współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zrealizowany cel 
statutowy: wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci 
znajdujących się w pieczy zastępczej i domach dziecka oraz samotnych 
matek i wdów, oraz zadania ze strefy zadań publicznych art. 4 pkt. 1.1a 

5. Pomoc przy remoncie łazienek w rodzinnym domu dziecka w Gliwicach: 
znalezienie sponsora na zakup wyposażenia do dwóch łazienek. Realizowane 
przy współpracy z Centrum Pieczy Zastępczej w Gliwicach. Zrealizowany cel 
statutowy: wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci 
znajdujących się w pieczy zastępczej i domach dziecka oraz samotnych 
matek i wdów, oraz zadania ze strefy zadań publicznych art. 4 pkt. 1.1a 

6. Zbiórka funduszy na wykup rodzin z niewoli w Pakistanie- przekazanie 
darowizny dla Fundacji „Wszystko jest Możliwe”- Zrealizowany cel statutowy: 
wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci znajdujących się w 
pieczy zastępczej i domach dziecka oraz samotnych matek i wdów, 
działalność charytatywna, działalność na rzecz ewangelizacji, misji i 
ekumenizmu, pomoc organizacjom chrześcijańskim oraz zadania ze strefy 
zadań publicznych art. 4 pkt. 1.1, 1.24, 1.33 

7. Zbiórka funduszy na pomoc dla rodziny Szewczyk, która doświadczyła pożaru 
domu- przekazanie darowizny dla Fundacji T3 z Pyskowic- Zrealizowany cel 
statutowy: działalność charytatywna oraz zadania ze strefy zadań publicznych 
art. 4 pkt. 1.1, 1.24, 

8. Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie z Visegrad Fund w partnerstwie z 
organizacjami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier w celu zrealizowania projektu 
"Program integracji międzykulturowej Państw Wyszehradzkich w oparciu o 
dobra kultury poszczególnych Państw” - Zrealizowany cel statutowy: 
Wszechstronne działania na rzecz rozwoju człowieka oraz podniesienia jego 
wartości osobistej i społecznej, a także jego dojrzałości życiowej, 
emocjonalnej i duchowej; działalność w zakresie promocji i organizacji 
wolontariatu; działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania, charytatywna oraz zadania ze strefy zadań publicznych 
art. 4 pkt. 1.4 , 1.26, 1.30 

9. Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie z MF EOG 2009-2014 program 
„Promowanie  różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego 



dziedzictwa kulturowego" w ramach projektu Wizyty studyjnej przedstawicieli 
polskiej instytucji w Islandii. Projekt uzyskał dofinansowanie jednak jego 
realizacja została przeniesiona na rok 2021 ze względu na Pandemię Covid-
19. Projekt realizuje cele statutowe: Wszechstronne działania na rzecz 
rozwoju człowieka oraz podniesienia jego wartości osobistej i społecznej, a 
także jego dojrzałości życiowej, emocjonalnej i duchowej, oraz zadania ze 
strefy zadań publicznych  art4 pkt.1.16 , 1.26, 1.30 

10. Projekt BLESS ART – wsparcie artysty Janusza Kokota w promocji jego 
twórczości w mediach społecznościowych- prowadzenie konta na Instagramie 
oraz na Facebooku. Projekt realizuje cele statutowe: Wszechstronne działania 
na rzecz rozwoju człowieka oraz podniesienia jego wartości osobistej i 
społecznej, a także jego dojrzałości życiowej, emocjonalnej i duchowej; 
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości oraz zadania ze strefy zadań publicznych  art4 pkt 1.16 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 
 

- Umowa Finansowa nr 14/2020/FWD/MFEOG/NMF z dnia 07.07.2020 zawarta ze 
Skarbem Państwa- Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełniącym 
funkcję Operatora Programu „Kultura” reprezentowanym przez Pana Wojciecha A. 
Kwiatkowskiego- Dyrektora Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie Działania pn. Wizyta przedstawicieli polskiej 
instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie    
- Umowa Zlecenie z dnia 24.08.2020 zawarta z p. Sylwią Brzozowską w okresie 
24.08.2020-30.09.2020 przedmiot umowy Prace biurowe  
- Umowa o pracę z dnia 30.09.2020 zawarta z p. Pauliną Marus na czas 
nieokreślony od dnia 01.10.2020 stanowisko kierownik fundacji 
- Umowa Zlecenie z dnia 1.10.2020 zawarta z p. Sylwią Brzozowską w okresie 
01.10.2020-31.12.2020 przedmiot umowy obsługa biura   
- Umowa o dzieło nr 13/2020 z dnia 1.10.2020 zawarta z p. Anną Kamyszek na 
stworzenie dokumentacji z zakresu bhp 
- Umowa zlecenie nr 1/2020 z dnia 02.12.2020 zawarta z p. Tadeuszem Stoszkiem 
na przygotowanie propozycji projektowej oraz projektu w ramach Interreg 
Republika Czeska-Polska 
 
3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców 

KRS:  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 
 

4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania). 
 
 

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł 
oraz form płatności (gotówka, przelew):  

 
Przychody ogółem: 150497,58 – forma płatności - przelewy   
W tym:   
- ze spadków lub zapisów: 0  
- z darowizn: 148017,14 – forma płatności - przelewy  
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0  
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 

2480,44 – forma płatności - przelewy  
- z innych źródeł / wskazać jakie/: brak      



* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi 
działalności gospodarczej.    
wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o 
koszty): Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.    
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z 
pozostałych źródeł: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.    

 

6) Informacja o poniesionych kosztach: 
 

Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, 
przelew): 133665,08 w tym: 652,86 płatność gotówką; 133012,22 płatność 
przelewem 
 W tym:    
- na realizację celów statutowych: 32 695,91 z czego 296,00 płatność gotówką ; 

32399,91 płatność przelewem  
- na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ 100969,17 z 

czego 356,86 płatność gotówką ;100612,31 płatność przelewem  
- na działalność gospodarczą: 0  
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0    
  

 
7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji: 
 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3   
W tym na stanowiskach:   
- kierownik fundacji-1   
- kierownik zespołu- 1   
- specjalista ds. realizacji wydarzeń-1   
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 
Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 72374,53  
W tym: 
- wynagrodzenia: 55992,41  
- nagrody:0  
- premie:0  
- inne świadczenia /wskazać jakie/: ZUS 16382,12  

 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych: 
Członkom Zarządu ogółem: 0 
W tym:   
- wynagrodzenia: 0  
- nagrody:0  
- premie:0  
- inne świadczenia /wskazać jakie/:0  
 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 0  

 



Informacje o udzielonych pożyczkach: Fundacja nie udzielała i nie zaciągała 
pożyczek 

Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: nie miało miejsca 
Kwota: 0 Pożyczkobiorca:0   
Warunki przyznania pożyczki: 0  

 

Kwota:0 Pożyczkobiorca: 0   
Warunki przyznania pożyczki: 0  

 
Informacje o posiadanym majątku:  

a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych: 
Kwota: 9626,74  
Bank: ING BANK ŚLĄSKI 

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: 0 

 
b) Kwoty zgromadzone w gotówce: 62,62 zł 

 
c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: Fundacja nie 

nabywała papierów wartościowych 
- Obligacji: 0   
- Udziałów:0 Nazwa spółki:- 
- Akcji:0 Nazwa spółki:- 

 
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: Fundacja nie nabywała 

nieruchomości 
Kwota wydatkowana: 0  
Przeznaczenie nieruchomości: - 

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: Fundacja nie 
nabywała środków trwałych  
Kwota wydatkowana: 0  

Wyszczególnienie: -  

 
e) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów 

statystycznych:  
Aktywa: 11182,70  
Zobowiązania: 11757,16 

 
8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:  
 
Nie miało miejsca 
 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 
w tym o składanych deklaracjach podatkowych:  
PIT-4R= 3938 zapłacone w całości 
CIT-8=0 

10) Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075,1499 i 2215) 
 
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
poz. 723, 1075,1499 i 2215) 

 



 
 
 

11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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. 
 
Fundacja nie dokonywała i nie przyjmowała płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro w pojedynczej transakcji 
ani w kilku łączonych transakcjach.  
 

 
12) Informacje o kontrolach i ich wynikach:  

 
brak kontroli 

 
 
 

 

 
 

 

………………………………… …………………………………. 
 
 
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie 
stanowi inaczej) 

 

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 8 maja 2001 r.  
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 
(Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) 


