SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2020
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Uwierz Miłości

siedziba i adres fundacji

Witonia

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

Ul. Główna 27, 99-335 Witonia

Regon

385408027

data wpisu w KRS

29 stycznia 2020

numer KRS

0000825959

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

fundacja@uwierzmilosci.pl

Mirosław Robert Mordzak
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
1. Wszechstronna pomoc małżeństwom i rodzinom, osobom dorosłym, dzieciom i

młodzieży, poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, oświatową i wydawniczą
uwzględniającą personalizm chrześcijański i antropologię chrześcijańską oraz
wymagania wynikające z treści nauczania Kościoła Katolickiego i zmierzającą do
poprawy trwałości i polepszenia funkcjonowania małżeństwa i rodziny.
2. Wspieranie i promocja kultury chrześcijańskiej, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na muzykę chrześcijańską.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
Ogólnie: Utworzono stronę internetową Fundacji www.uwierzmilosci.pl
Cel statutowy:
- Pomoc małżeństwom i rodzinom poprzez działalność kulturalną i wydawniczą.
- Wspieranie i promocja kultury chrześcijańskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
muzykę chrześcijańską.
W ramach tej działalności Fundacja utworzyła projekt muzyczno – multimedialny o nazwie „Boże
Granie”. W ramach tego projektu, w roku 2020 zrealizowano następujące działania:
1. Utworzono podstronę strony internetowej www.uwierzmilosci.pl jako stronę projektu https://bozegranie.pl/boze-granie/ - na której przedstawiono założenia projektu,
przedstawiono twórców i kolejne podprojekty zrealizowane w ramach Bożego Grania.
Strona ta zawiera również nasz sklep internetowy.
2. Utworzono
Fanpage
na
portalu
społecznościowym
Facebook
https://www.facebook.com/bozegranie/ - o nazwie Uwierz Miłości & Boże Granie.

Strona ta służy do kontaktu z fanami projektu, informowania o nowościach i
zapowiedziach przyszłych działań.
3. Utworzono
kanał
na
YouTube
o
nazwie
Boże
Granie
https://www.youtube.com/channel/UC2upK8A4UcgFg29M8tL8dgA - na którym
publikujemy teledyski z utworami.
4. Wydaliśmy dwie płyty z autorską muzyką katolicką:
a. „Opowieść o miłości” – Premiera 25 marca 2020 roku, która zawiera 12
autorskich pieśni i piosenek.
b. „uRodziny Boga” – Premiera 8 grudnia 2020 roku, która zawiera 10 autorskich
pieśni i piosenek o Bożym Narodzeniu
Opakowanie każdej z tych płyt, oprócz CD, zawiera również śpiewnik. Obydwie te
płyty są wydane i kolportowane tak w wersji „pudełkowej” jak i w wersji cyfrowej,
do samodzielnego pobrania z naszej strony internetowej w formacie .mp3 (śpiewnik
w cyfrowym formacie .pdf). Ponad to płyta „Opowieść o miłości” została
udostępniona w sprzedaży we wszystkich popularnych serwisach streamingowych:
Spotify, Amazon, Apple Music, Tidal, Deezer, YouTube Music, iTunes i inne.
Na uwagę zasługuje fakt, że do promowania projektu oraz ww. płyt udało się
pozyskać patronów medialnych w postaci ogólnopolskiego tygodnika „Gość
Niedzielny”, serwisu społecznościowego z muzyką chrześcijańską „Chrześcijańskie
Granie” oraz rozgłośni radiowych takich jak: Radio Niepokalanów, Radio Fiat i
Radio Rodzina z Wrocławia.
5. Wydaliśmy Kartę Świąteczną na Boże Narodzenie, która swą stylistyką i treścią życzeń
nawiązuje do płytą „uRodziny Boga” i jest do niej dedykowana jako komplet prezentowy.
6. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy w sprzedaży zapisy nutowe wszystkich utworów z
płyty „uRodziny Boga”.
7. Wyprodukowaliśmy i upubliczniliśmy na naszym kanale na YouTube pięć wideoklipów
do utworów z płyty „Opowieść o miłości”
a. „Kim jest Ta” – premiera klipu w dniu premiery płyty tj. 25 marca 2020 roku.
b. „Zaufaj Mi” – premiera 3 kwietnia 2020 roku
c. „Niepokalana” – premiera 18 maja 2020 roku
d. „Chcę powrócić” – premiera 7 sierpnia 2020 roku
e. „Razem z Maryją” – premiera 8 października 2020 roku
8. Wyprodukowaliśmy i upubliczniliśmy na naszym kanale na YouTube cztery wideoklipy
do utworów z płyty „uRodziny Boga”
a. „Jezus w Twych ramionach” - premiera klipu w dniu premiery płyty tj. 8 grudnia
2020 roku.
b. „Na początku było Słowo” - premiera klipu w dniu premiery płyty tj. 8 grudnia
2020 roku.
c. „Wigilijne życzenia” – premiera 24 grudnia 2020 roku
d. „Kolęda rodzinna” – premiera 24 grudnia 2020 roku
9. Na wyraźne życzenia TVP przygotowaliśmy wersję emisyjną teledysku do utworu
„Zaufaj Mi” w wykonaniu Michała Gasza, który został wyemitowany w dniu 23 maja
2020 roku w TVP Wilno.
10. Wielokrotnie, tak zarząd fundacji, jak i poszczególni fundatorzy, udzielali wywiadów i
mówili na antenie różnych rozgłośni radiowych o Fundacji, jej celach i zamierzeniach –
także tych związanych z promocją małżeństwa i rodziny - oraz o tym, czym jest projekt
Boże Granie. Była to także okazja do promowania Fundacji i jej celów w mediach. Miało
to miejsce, między innymi w takich stacjach radiowych jak: Radio Niepokalanów, Radio
Warszawa, Radio Rodzina z Wrocławia, Radio Fara z Przemyśla, Radio Fiat z
Częstochowy, Program Czwarty Polskiego Radia.

Ponad to, zarząd fundacji oraz fundatorzy, prowadzą w sposób ciągły korespondencję z
sympatykami fundacji i projektu Boże Granie za pośrednictwem poczty internetowej i social
mediów.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
1. Stworzenie strony internetowej.
2. Promocja kultury chrześcijańskiej poprzez tworzenie i wydawanie nowych

piosenek religijnych; promocja poprzez tworzenie i upublicznianie
teledysków do tych piosenek.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).
59, 20, Z, - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH – produkcja dwóch płyt z
muzyką chrześcijańską – w sumie 22 utwory
59, 11, Z, - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH – produkcja wideoklipów – w sumie 9 klipów
47, 91, Z, - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
– sprzedaż płyt z muzyką chrześcijańską, nut, kart pocztowych przez własny sklep internetowy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał).

Uchwała nr K/1/2021 – kopia w załączeniu

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).
1. Darowizny na cele statutowe - wpłaty na konto bankowe – 960 zł
2. Wpłaty fundatorów na dz. Statutową - wpłaty na konto bankowe – 5.500 zł plus

wpłata gotówką – 100 zł. ; w sumie 5.600 zł
3. Wpłaty fundatorów na dz. gospodarczą - wpłaty na konto bankowe – 21.000 zł

plus wpłata gotówką – 100 zł. ; w sumie 21.100 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne:

- pożyczka covid – 5.000 zł
- zwrot za zakup kasy fiskalnej – 700 zł ; w sumie 5.700 zł.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).

0 zł

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

33.360 zł
200 zł

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

17.078,10 zł

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 51,2%
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

6.862,54 zł
2.266,86 zł
104.596,63 zł
0 zł
63 zł
0 zł
2.942,36 zł
0 zł

0
0
0
0
0
0
0
0

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Umowy o dzieło: 17.454 zł

7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

0 zł
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

Saldo na rachunku w PKO BP S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku: 30.961,72 zł

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

Na dzień 31 grudnia 2020 roku: 657,04 zł

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

0 zł

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

0 zł

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

0 zł

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

Aktywa: 43.775,56 zł ; Zobowiązania 200 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

0 zł

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

Brak zobowiązań podatkowych.
Złożono deklarację CIT-8; dochód zwolniony z opodatkowania i przeznaczony na cele
działalności statutowej Fundacji.

10. Informacja, 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).

X

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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.

Nie było takich płatności.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

Nie było kontroli.
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon:

