
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
ZA ROK 2021 

 
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja Uwierz Miłości 

siedziba i adres fundacji Witonia 

aktualny adres do 
korespondencji 

Ul. Główna 27, 99-335 Witonia 

adres poczty elektronicznej  fundacja@uwierzmilosci.pl 

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) 
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). 
Zmodernizowano stronę internetową Fundacji www.uwierzmilosci.pl 

Szczegółowy cel statutowy:  

- Edukacja i kształtowanie osób dorosłych, młodzieży i dzieci w celu osiągnięcia pełnej 
dojrzałości do życia małżeńskiego i rodzinnego 
- Współpraca z sektorem publicznym, pozarządowym i prywatnym, szczególnie z 
organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów Fundacji. 
- Współpraca z Kościołem Katolickim, Stowarzyszeniami i Fundacjami mającymi 
osobowość w tymże Kościele w zakresie realizacji celów Fundacji 
- Wspieranie finansowe i merytoryczne osób i instytucji świadczących pomoc rodzinie 
 
W ramach tej działalności Fundacja utworzyła projekt „Poznaj dla siebie, bądź wsparciem dla 
innych” w ramach którego oferuje dofinansowanie szkolenia (w formie studium) w zakresie 
towarzyszeniu małżeństwu i rodzinie. W celu realizacji projektu została zawarta umowa o 
współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną imienia Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w 
Łomiankach k/ Warszawy. Instytut ten prowadzi stosowne szkolenia pod patronatem Krajowego 
Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. W ramach tego programu z 
dofinansowania do odbycia studium skorzystały 2 osoby – małżeństwo. 
 
- 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 kontynuowała prowadzenie projektu muzyczno – 
multimedialnego o nazwie „Boże Granie”. W ramach tego projektu, w roku 2021 zrealizowano 
następujące działania: 

1. Zgłosiliśmy nasz projekt do Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks 
2021” i za album „Opowieść o miłości” uzyskaliśmy wyróżnienie w kategorii „Muzyka 
chrześcijańska współczesna” – przyczyniło się to do jeszcze większej promocji 
działalności Fundacji. 

2. W związku z ogłoszeniem przez Papieża Franciszka Roku Świętego Józefa, wydaliśmy 
singiel pt.: „Święty Józefie z Królewskiego rodu” (premiera 1 maja 2021 r.). Celem 
naszego działania była promocja postaci Świętego Józefa jako patrona i przykładu do 
naśladowania dla mężów i ojców. Nagranie dźwiękowe zostało bezpłatnie udostępnione 
na naszej stronie internetowej, zaś klip video udostępniony na naszym kanale na 
YouTube.  

3. Oprócz ww. utworu wyprodukowaliśmy i upubliczniliśmy na naszym kanale na YouTube 
jeszcze cztery wideoklipy: 

a. „W dniu twojego narodzenia” – premiera 23 marca 2021 roku 
b. „Wigilia Polska” – premiera 1 grudnia 2021 roku 
c. „Zimna stajenka” – premiera 6 grudnia 2021 roku  
d. „Bóg przychodzi” – premiera 20 grudnia 2021 roku  

4. Wszystkie pięć ww. wideoklipów powstało również w wersji emisyjnej dla TVP i wiemy, 
że były emitowane w telewizji publicznej – np. „Święty Józefie z królewskiego rodu” 
dwukrotnie w czerwcu 2021 r. na antenie TVP Polonia.  

5. Wydaliśmy nową Kartę Świąteczną na Boże Narodzenie, oraz świąteczne opakowania, 
które swą stylistyką i treścią życzeń nawiązują do naszych płyt i są dedykowane jako 
komplet prezentowy. 

6. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do sprzedaży zapisy nutowe wszystkich utworów z 
płyty „Opowieść o miłości”. 

7. Udzieliliśmy bezpłatnych licencji na wykorzystanie naszych utworów w innych 
produkcjach kulturalno-oświatowych: 

a. Dla Krzysztof Jaxa-Kwiatkowski w filmie pt.: „Módl się. I idź na koniec świata. 
Camino de Santiago.” 

b. Dla Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej do stworzenia odcinak 
materiału szkoleniowego z cyklu „Stawiamy kroki”. 

c. Dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie w audycji pod tytułem „Essa” 
8. Wielokrotnie, tak zarząd fundacji, jak i poszczególni fundatorzy, udzielali wywiadów i 

zabierali głos 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. 

Ponadto, 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. Promocja kultury chrześcijańskiej poprzez tworzenie i wydawanie nowych 
piosenek religijnych, tworzenie i upublicznianie teledysków do tych piosenek 
– produkcja muzyczna. Działalność wydawnicza i dystrybucyjna – toczenie i 
sprzedaż wyprodukowanych materiałów. 



 

2. Dofinansowanie małżeństw w ramach projektu: „Poznaj dla siebie, bądź 
wsparciem dla innych”. 

3. Rozbudowa strony internetowej. 
 
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 singla z muzyką chrześcijańską – 1 utwór; produkcja i sprzedaż nut 
59.11.Z, - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I 
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH – produkcja wideoklipów – w sumie 5 klipów 
58.19.Z – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA – wydanie kart i opakowań 
okolicznościowych (kopert) dostosowanych do wydanych płyt 
47.91.Z, - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY 
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET – sprzedaż płyt z muzyką chrześcijańską, nut, kart 
okolicznościowych, kopert 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/1/2022 – 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 : 1.371,95 zł 
2. Wpłaty fundatorów na dz. Statutową - wpłaty na konto bankowe : 16.875,56 zł  
3. Wpłaty fundatorów na dz. gospodarczą - wpłaty na konto bankowe : 10.000,00 zł  
4. Przychody z działalności gospodarczej: 56.870,39 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 (bez 
przychodów z działalności gosp.) 

28.247,51 zł 

 

w tym przychody uzyskane w 
gotówce: 

0,- zł 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 
(tj. przychody minus koszty) 

2.027,47 zł 

 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

7,18 % 



 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 11.714,30 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 4.483,44 zł 
c) działalność gospodarczą 53.178,78 zł 
d) pozostałe koszty 0,- zł 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 
a) realizację celów statutowych 209,47 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 zł 
c) działalność gospodarczą 346,26 zł 
d) pozostałe koszty 0,- zł  

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  
według zajmowanych stanowisk oraz 

0 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 
w tym: 

0 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej 

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. 

0,- 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 2021 roku: 30.032,49 zł 
 



 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku: 848,31 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: 43.640,76 zł ;  Zobowiązania: 1.189,38 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:  

 
 
Mirosław Mordzak 
 
 
 
 


