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GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK   



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS 

 W ROKU 2015 

 

Zarząd Fundacji THEOSIS z siedzibą w Bolechowie przedkłada poniżej sprawozdanie z 
działalności Fundacji w 2015 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 
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.) 

1)  
Nazwa, siedziba i adres 

Fundacja Theosis 

Bolechowo 14 

72-100 Goleniów 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 19.11.2015;  Numer KRS: 0000586830; Numer 
REGON: 363020412;  

Dane dotyczące członków zarządu fundacji  
 

Dyrektor Fundacji                  Jacek Gałkiewicz 

członek Zarządu           Agata Gałkiewicz 

członek Zarządu           Paweł Zgorzelski 

Określenie celów statutowych Fundacji 

1. Działalność oświatowa i promocja stylu życia, opartego na wartościach 

chrześcijańskich, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie życia duchowego w 

tradycji karmelitańskiej i hezychastycznej, które owocuje w życiu społecznym akceptacją 
siebie samego i drugiego człowieka, dialogiem, współpracą, budowaniem przyjaźni, 
bezinteresowną służbą innym oraz otwartością na ludzi wyznających odmienne poglądy;  

2. Promocja metod psychoterapii uwzględniających światopogląd i filozofię 
chrześcijańską, ze szczególnym uwzględnieniem idei Chrześcijańskiej Terapii Integralnej;  
 
3. Działalność prozdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego i 
emocjonalnego; 
 
4. Działalność charytatywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin znajdujących 
się w złej sytuacji społecznej, zawodowej, psychicznej, moralnej, zdrowotnej lub 
materialnej. 
 



 
2)  

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, 
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

W ramach działalności statutowej w grudniu 2015 Fundacja podjęła uchwały o pomocy  dla dwóch 
rodzin.  

Na podstawie pisma z dnia 7.12.2015. Rada Fundacji podjęła uchwałę o przyznaniu pomocy 
gotówkowej, dofinansowującej zakup samochodu przystosowanego do przewozu osoby 
niepełnosprawnej. Kwota dofinansowania w wysokości 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych 
00/100), będzie wypłacona w formie gotówki, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Na podstawie pisma z dnia 11.12.2015. Rada Fundacji podjęła uchwałę o spłacie zadłużenia  
na rachunku bankowym Państwa Modrzewskich. Kwota zadłużenia na dzień 11.12.2015 wynosi 
22.293,08zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące, dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i osiem groszy). 
Przewidywany termin spłaty: Marzec – kwiecień 2016 r.  

Wyżej wymienione przedsięwzięcia Fundacja będzie realizowała w 2016 roku  ze środków 
pozyskanych z wpłat na konto Fundacji w postaci darowizn. 

3)  
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
  
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
4)  

Odpisy uchwał Zarządu i Rady Fundacji – w załączeniu 
 

5)  
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł, 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

Fundacja uzyskała przychody z niżej wymienionych tytułów: 

a) Darowizna – 22.981,90.  
 

6)  
Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) Realizację celów statutowych – 0,00 , 
b) Administrację – 2.542,92, 
c) Pozostałe koszty – 0,20. 
 



Koszty działalności statutowej przedstawia poniższa tabela ( w zł.) 

Koszty bezpośrednie działalności statutowej 
związane z realizacją celów statutowych 

0,00 

Koszty administracyjne dz. Statutowej 
W tym: 
Amortyzacja 
Zużycie materiałów i energii 
Usługi obce 
Podatki i opłaty 
Wynagrodzenia 
Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia 
Pozostałe koszty 

2.542,92 
 

0,00 
309,50 

0,00 
0,00 

1.750,00 
360,68 
122,74 

Wynik na działalności statutowej                                                            (+)                       20.438,98 

7)  
Dane o : 
a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji. 

Dyrektor Fundacji – 1 osoba  

Łączne zatrudnienie w 2015 roku wyniosło: 1 osoba. 

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – dane w tabeli poniżej, 

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji - dane w tabeli poniżej,  

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - dane w tabeli poniżej,  

Wynagrodzenia Kwota ( w zł.) 
  
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2015 roku 1.750,00 
W  tym:  
Wynagrodzenie zasadnicze  1.750,00 
  
c) Z powyższej kwoty wyodrębniono wynagrodzenie członków 
Zarządu 

1.750,00 

W tym:  
Wynagrodzenie zasadnicze  1.750,00 
  
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń 0,00 
  
 

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych,  

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2015 roku . 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 



 Bank PEKAO SA – numer rachunku 47 1240 3839 1111 0010 6576 4351 

- kwota na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2015 roku – 20.731,31 zł , 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

Fundacja w 2015 roku nie nabywała obligacji i udziałów. 

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 

Fundacja nie nabywała nieruchomości 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych 

W 2015 roku Fundacja nie nabywała środków trwałych.  

     J) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we  właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych do celów statystycznych. 

aktywa Kwota ( w zł.) 
A. Aktywa trwałe 0,00 
Z tego:  
Środki trwałe 0,00 
B. Aktywa obrotowe 23.549,46 
Z tego:  
Należności z tytułu dostaw i usług (bieżące) 1.818,15 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 21.731,31 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

zobowiązania Kwota ( w zł.) 
  
Łącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.110,68 
Z tego:  
Z tytułu dostaw i usług ( na dzień badania bilansu uregulowane) 0,00 
Z tytułu  podatków, ZUS ( regulowane w terminach 
ustawowych) 
  

824,52 

Z tytułu wynagrodzeń 1.286,16 
 

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

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 



9)  
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów: 

1) Podatku dochodowego od osób prawnych, 
2) Podatku dochodowego od osób fizycznych, 

Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków i opłat składane były w obowiązujących 
terminach do właściwych urzędów skarbowych i gmin. Podatki były regulowane terminowo i 
z tego tytułu nie występują zaległości. 

10)  
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach. 

W 2015 roku nie zostały przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne 

 

 

                                                                                               ZARZĄD FUNDACJI 

Załączniki: 

Kopie podjętych uchwał.  


