SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. KS. JANA KACZKOWSKIEGO W
ROKU 2019

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. z 22 maja 2001 r. poz. 529 oraz z 2011 r. poz. 1291).

I. Dane Fundacji:
1.Nazwa Fundacji: Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego
2.Adres
siedziby:
ul.
Kazimierza
kontakt@fundacjakaczkowskiego.org

Wielkiego

16B/10,

81-780

Sopot,

3. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 25 września 2017 r.
4. Numer KRS:

0000696590

5. Numer REGON: 368333914
7. Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji:
Anna Cina-Ciskowska - Prezes Zarządu
9. Cele statutowe Fundacji
1) Ochrona i upowszechnianie spuścizny Ks. Jana Kaczkowskiego. Stanowi ona twórczy wkład w
propagowanie postawy otwartości i szacunku wobec każdego człowieka, a w szczególności
doświadczającego inności z powodu koloru skóry, wyznania, narodowości czy choroby.
2) Wspieranie Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio oraz upowszechnianie idei medycyny
paliatywnej oraz idei wolontariatu.
3) Uświadamianie, zwłaszcza w środowisku tych, którzy decydują o kształcie opieki medycznej
oraz tych, którzy na co dzień ją świadczą, konieczności praktykowania personalistycznego
podejścia do człowieka i wspierającej komunikacji.
4) Wspieranie edukacji:
- dzieci i młodzieży,
- dorosłych, w zakresie opieki medycznej, psychologicznej i duchowej.
Kształtowanie postawy podopiecznych Fundacji w duchu profesjonalizmu i bezinteresownego daru
z siebie.
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych dla Fundacji.

Zgodnie z § 7 Statutu, Fundacji realizuje swoje cele poprzez:
1) Ustanowienie Nagrody im. Ks. Jana Kaczkowskiego, przyznawanej w dziedzinie opieki
paliatywnej i hospicyjnej, a także – w drugiej kolejności – opieki duchowej nad chorymi.
2) Promowanie przekładów twórczości literackiej oraz dokumentacji filmowej ks. Jana
Kaczkowskiego na języki obce.
3) Prowadzenie archiwum spuścizny po ks. Janie Kaczkowskim.
4) Organizowanie i wspieranie spotkań autorskich z czytelnikami, konferencji i odczytów
związanych z celami Fundacji.
5) Działalność wydawniczą, zwłaszcza w zakresie popularyzacji celów, osiągnięć i zamierzeń
Fundacji.
6) Współpracę z instytucjami, w których posiadaniu znajdują się dobra spuścizny twórczej ks.
Jana Kaczkowskiego.
7) Współpracę z placówkami bibliotecznymi oraz bibliotekami i archiwami cyfrowymi w zakresie
zgodnym z celami Fundacji.
8) Popularyzacja i promocja literatury oraz dokumentacji filmowej, związanej z księdzem Janem
Kaczkowskim, w Polsce i za granicą.
9) Interdyscyplinarną opiekę nad przewlekle chorym człowiekiem – również tym w terminalnym
etapie choroby – oraz jego najbliższymi; działania edukacyjne, które pomogą zmieniać wciąż
silne w naszym społeczeństwie postawy stygmatyzacji i wykluczenia ludzi przewlekle chorych.
10) Skupianie środowisk wokół Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, w szczególności
propagowanie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wolontariatu poprzez organizowanie
i wspieranie konferencji naukowych i warsztatów.
11) Promocja i rozwój opieki duchowej i psychologicznej nad chorymi.
12) Przyznawanie stypendiów, szczególnie dla wybijających się młodych lekarzy, wolontariuszy, a
także dla badaczy w dziedzinie opieki paliatywnej oraz wolontariatu.
13) Przyznawanie specjalnych wyróżnień dla twórców projektów poświęconych opiece
paliatywnej i hospicyjnej oraz wolontariatowi.
14) Prowadzenie i finansowanie badań naukowych
długoterminowej, rehabilitacji i leczenia bólu.

z

zakresu

opieki

paliatywnej,

15) Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki
paliatywnej, długoterminowej i rehabilitacji.
16) Organizowanie intelektualnej wymiany międzynarodowej pomiędzy zespołami lekarzy,
pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i opiekunów duchownych nad chorymi,
zwłaszcza poprzez tworzenie lub wspieranie interaktywnych projektów internetowych oraz
wizyt studyjnych i warsztatów.
17) Organizowanie i finansowanie szkoleń, w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji.

18) Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako
form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, długoterminowej oraz rehabilitacji dla
personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych
zagadnieniami opieki paliatywnej, długoterminowej i rehabilitacji.
19) Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami
samorządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

pozarządowymi

oraz

20) Organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym
charakterze.
21) Pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób
prywatnych w Polsce i za granicą.
22) Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze
charytatywnym.
23) Ochronę autorskich pra osobistych Ks. Jana Kaczkowskiego oraz majątkowych praw
autorskich jego utworów.
W roku 2019 Fundacja koncentrowała swoją działalność na realizacji celów statutowy jak również
rozwoju struktury wewnętrznych organizacji.
W dniu 28 marca 2019 r. odbył się corocznych koncert w rocznicę śmierci Patrona fundacji ks. Jana
Kaczkowskiego. Doroczny Koncert uświetniła msza święta oraz koncert „Pamiętamy o ks. Janie
Kaczkowskim”, który odbył się w Sopocie w Kościele Św. Jerzego.
W tym samym okresie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Fundacji. W dniu 28 marca 2019 r.
Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w
sprawie wykreślenie z Rady Fundacji Pani Małgorzaty Regosz- Kaczkowskiej, Pani Magdaleny Sekuły
oraz Pana Adama Sekuły oraz został zmieniony Statut Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego.
Na początku kwietnia 2019 roku do zespołu fundacji dołączył nowy pracownik na stanowisku
Specjalisty ds. Marketingu i fundrusingu.
W kwietniu 2019 Zarząd Fundacji podjął decyzje o zorganizowaniu na przełomie sierpnia i września
2019 r., Sopockiego Areopagu Etycznego, czyli kontynuacji pomysłu ks. Jana Kaczkowskiego, na
szkolenie studentów medycyny z zakresu komunikacji lekarz-pacjent.
Osobą odpowiedzialną za część merytoryczną szkolenie została psychoonkolog Pani Magdalena
Mikulska, która tym samy dołączyła do Zespołu pracowników Fundacji.
W maju 2019 r. Zarząd Fundacji podjął decyzje o wydaniu w oparciu o współpracę z Wydawnictwem
Eurograf z Warszawy drugiej edycji Kalendarza 2020. Kalendarz został przygotowany w zakresie treści
w całości opartych o twórczość ks. Jana Kaczkowskiego. Rok w kalendarzu został podzielony na 12
wartości ks. Jan, które zostały przypisane do poszczególnych miesięcy kalendarzowych. Każda
wartość zawierała krótki tekst odnoszący się wprost do danej wartości. Ponadto do każdego
tygodnia w roku został dobrany odpowiedni cytat ks. Jana. W tym roku do współpracy przy
opracowaniu graficznym fundacja i zaprosiła graficzkę z Gdańska Panią Annę Witkowską, która w
całości zaprojektowała Kalendarz.

Kalendarz był przez Wydawnictwo Eurograf sprzedawany od września 2019 r. w sieci sklepów EMPIK
oraz przez sklep internetowy będą częścią strony internetowej Fundacji. Kalendarz był również
przeznaczony do celów promocyjnych fundacji.
15 maja 2019 r. fundacja ogłosiła oficjalne rozpoczęcie konkurs o Nagrodę Okulary Kaczkowskiego
„Nie wiedzę przeszkód”. Konkurs o Nagrodę ma propagować szczególną wrażliwość ks. Jana i jego
personalistyczne podejście do drugiego człowieka oraz bezkompromisowość w walce o godność
drugiego, zwłaszcza tego słabego, dyskryminowanego czy bezbronnego. W tym celu fundacja
ustanowiła nagrodę OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO. – „Nie widzę przeszkód”. Nagroda OKULARY ks.
Kaczkowskiego była przyznawana na drodze konkursu. Poszukujemy wyjątkowych ludzi, którzy
poprzez swoje życie i wartości – spójne z ideami księdza Jana – dostrzegają drugiego człowieka,
traktują go jako nadrzędne dobro tego świata i nadają miłosierdziu nowy wymiar. Powoduje nami
wdzięczność i wiara. Poprzez nagrodę chcemy dostrzec ludzi czyniących dobro, pokazać ich światu,
sprawić, aby rozwinęli skrzydła i swoim entuzjazmem zarażali innych.
Konkurs miała wymiar ogólnopolski. Kandydatów można było zgłaszać od dnia 15 maja 2019 r . do
dnia 10 lipca 2019 r.
W dnia od 31 sierpnia 2019 r. do dnia 07 września 2019 r. odbył się Sopocki Areopag Etyczny.
Sopocki Areopag Etyczny to tygodniowe szkolenia dla studentów medycyny III, IV i V roku studiów.
Areopag Etyczny składał się z 3. modułów: wykładów, warsztatów i zajęć sportowych. Tematyka
wykładów dotyczyła nie tylko kompetencji komunikacyjnych, także związanych z sytuacjami
granicznymi, ale również budowania zespołu czy zakresu bioetyki. Program zajęć tworzony jest we
współpracy z gronem terapeutów i ekspertów medycyny paliatywnej.
Model warsztatów oparty jest na odgrywaniu scen z udziałem aktorów, w których uczestnicy
przyjmują role lekarzy i pacjentów. Nieocenioną rolę w przebiegu projektu ma obecność aktorów,
których profesjonalizm dodaje wartości ćwiczeniom komunikacyjnym. W ramach bloku zajęć
praktycznych przygotowaliśmy także zajęcia z obszaru medycyny narracyjnej. Równie istotnym
elementem programu są codzienne zajęcia sportowe: kurs windsurfingu i pływania na desce SUP..
Uczestnicy opłacili wyłącznie koszty noclegu i wyżywienia, pozostałe wydatki pokrywa Fundacja im.
ks. Jana Kaczkowskiego.
SAE 2019 odbyło się w Ośrodku wypoczynkowo - żeglarskim Sopot 34.
Fundacja do współpracy przy SAE 2019 zaprosiła polskich i międzynarodowych ekspertów z dziedziny
psychoonkologii, bioetyki, medycyny paliatywnej i narracyjnej. To wyjątkowe osoby, których
doświadczenie można liczyć w tysiącach godzin pracy z pacjentami i ich rodzinami.
SAE 2019 ukończył 14 studentów medycyny z uniwersytetów z całej Polski.
Następnym projektem który został zrealizowany przez Fundację to „Porozmawiajmy o śmierci przy
kolacji” to międzynarodowy projekt zapoczątkowany przez pisarza i dziennikarza Michela Hebba.
Celem inicjatywy jest organizowanie kolacji, podczas których ludzie (znajomi i nieznajomi)
rozmawiają o śmierci.
Normalnie, jak o życiu z ks. Janem Kaczkowskim łączy przekonanie, że ze śmiercią warto się oswoić.
Że rozmowa o niej jest nam ogromnie potrzebna, wbrew panującemu tabu. Przekonani, że dzięki
rozmowie o śmierci możemy być silniejsi i mądrzejsi, jako fundacja zostaliśmy oficjalnym patronem
projektu polskiego wydania książki. Wraz z nami wydanie książki wspierają Fundacja Rak’n’Roll
Wygraj Życie, Uroda Życia oraz KUKBUK. Wydawcą publikacji jest Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

W dniu 12 września w domu rodzinnym księdza Jana Kaczkowskiego odbyła się kolacja, podczas
której udział wzięli Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Edward Miszczak – polski dziennikarz
telewizyjny i radiowy, dyrektor programowy TVN, Jarosław Kurski – zastępca redaktora
naczelnego Gazeta Wyborcza, Bogusław Chrabota – redaktor naczelny Rzeczpospolita, Maciej
Makowski – prezes wydawnictwa Prószyński i S-ka oraz przedstawiciele fundacji: Anna CinaCiskowska i Małgorzata Regosz-Kaczkowska. Gospodarzami spotkania byli rodzice ks. Jana – Helena i
Józef Kaczkowscy.

19 września 2019 r. Fundacja zorganizowała debatę „Widzę zamiast nienawidzę” w Oliwskim
Ratuszu Kultury. O sposobach na świat bez nienawiści”. To projekt cyklicznych debat, adresowanych
do mieszkańców Trójmiasta i okolic, którego celem jest propagowanie postawy uważności na
drugiego człowieka. Chcemy wspólnie poszukiwać rozwiązań sprawdzających się w walce z
nienawiścią, brakiem empatii, niedostrzeganiem drugiego człowieka na ulicy, w pracy, kościele,
rodzinie czy internecie. Dyskutujemy o tym, jak razem tworzyć społeczeństwo pełne szacunku i
otwartości, a do rozmowy zapraszamy ekspertów. Podejmowane działanie inspirowane jest postawą
naszego Patrona – ks. Jana Kaczkowskiego, człowieka, który swoim życiem i pracą pełnił służbę na
rzecz drugiego człowieka, nigdy nie przekraczając granicy nienawiści.
Wśród prelegentów ostatniej debaty znaleźli się Aleksandra Dulkiewicz, Przemysław Staroń, ks.
Mieczysław Puzewicz, Patrycja Tempska, prof. Cezary Obracht-Prondzyński i Zofia Lisiecka. Spotkanie
moderował redaktor Piotr Jacoń.
Nagroda “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” została ustanowiona przez Fundację im.
ks. Jana Kaczkowskiego, a także rodzinę i przyjaciół zmarłego w 2016 roku księdza, znanego z tego, że
żył i chorował w wyjątkowy sposób. Ideą, która przyświecała wydarzeniu była chęć wyróżnienie osób
aktywnie działających na rzecz innych, które często niezasłużenie pozostają w cieniu. Fundacji
zależało, by zwrócić uwagę na ich cenną, lecz często niedostrzeganą pracę oraz pokazać, jak dużo
dobrego dzieje się dookoła. Dzięki udziałowi w konkursie o wielu niezwykłych inicjatywach
dowiedziano się także w innych częściach Polski.
20 września 2019 r. w Sopocie w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej odbyła się gala
nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”. Zwycięzcą I edycji ogólnopolskiej
nagrody został Paweł Grabowski, a miejsce II i III zajęli Jolanta Bobińska i Paweł Bilski. Obok nagrody
głównej, Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego postanowiła przyznać także szczególne wyróżnienie –
nagrodę OKOcelebryty – Marcie Żmudzie – Trzebiatowskiej, która korzystając z rozpoznawalności,
wspiera inicjatywy pomocy dzieciom, wpływając na kreowanie właściwych postaw. Gospodarzem
wieczoru był publicysta, prezenter i przyjaciel ks. Kaczkowskiego – Szymon Hołownia. Wieczór
uświetnił zaś występ muzyczny Kamila Bednarka, którego słowa “Takie chwile jak te nie zdarzają się
zbyt często” dodatkowo podkreślały niezwykłość tego spotkania.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezydent Sopotu – Jacek Karnowski, Wicemarszałek
Województwa Pomorskiego – Agnieszka Kapała-Sokalska oraz Burmistrz Pucka – Hanna
Pruchniewska, z których rąk nagrody trafiły do laureatów. W postaci ciepłych słów, zabawnych
anegdot i materiałów wideo obecny na gali był również ks. Jan, patron nagrody. Publiczność mogła
raz jeszcze spojrzeć na świat tak, jak widział go ten niezwykły ksiądz. Człowiek, który mimo ogromnej
wady wzroku widział więcej, niż inni i poszukiwał zasobów tam, gdzie pozostali dostrzegali jedynie
deficyty.
Jan zdawał sobie sprawę, że przeszkody istnieją, ale starał się je pokonywać – powiedział na początku
spotkania Józef Kaczkowski, ojciec Jana.

W Sali Kameralnej Sopockiej Opery Leśnej, Jana wspominano wielokrotnie. Jak zauważył Szymon
Hołownia – Śmierć nie zabrała nam Janka. Dała nam go w nowy sposób. Nic się nie skończyło,
wszystko się zaczęło.
Gwiazdami wieczoru była niewątpliwie dziesiątka nominowanych. W tym konkursie wszyscy byli
zwycięzcami. To bowiem oni – społecznicy – każdego dnia swoją ciężką pracą, wbrew prawom logiki,
pokonują przeszkody, które innym wydają się niemożliwe do pokonania. To dzięki nim codziennie
świat staje się odrobinę lepszy.
Ustanawiając tę nagrodę, Fundacja chciała wyróżnić nieznanych szerzej społeczników, którzy wbrew
wszystkiemu i nie widząc przeszkód – zgodnie z ideami naszego patrona – działają na rzecz innych.
Nagrodzeni podczas I edycji ogólnopolskiej nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę
przeszkód” zostali Paweł Grabowski, Jolanta Bobińska i Paweł Bilski. Trzy niezwykłe postaci, które
dzielą setki kilometrów, łączy zaś zaangażowanie, pasja oraz cel – niesienie pomocy innym.
Decyzją kapituły pod przewodnictwem profesora Jerzego Stuhra, nagrodzony został Paweł Bilski – 26latek, który od blisko 10 lat aktywnie włącza się w działania charytatywne, szczególnie aktywizujące
społeczność osób z niepełnosprawnością w Częstochowie. Paweł jest założycielem i prezesem
Fundacji Oczami Brata, która od ponad 5 lat pomaga osiągać samodzielność osobom z
niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Działalność fundacji dedykowana
jest Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu Pawła. Fundacja prowadzi dla swoich podopiecznych
pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej, warsztaty artystyczne czy projekty promujące
twórczość szczególnie uzdolnionych osób z niepełnosprawnością. Podopieczni fundacji nie tylko
zdobywają umiejętności przydatne do samodzielnego funkcjonowania, zyskują także poczucie
sprawstwa. Jednym ze szczególnie ważnych obszarów działalności Fundacji jest Klubokawiarnia
Alternatywa 21 – miejsce, w którym gospodarzami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Chciałbym, aby to wyróżnienie wpłynęło na młodych ludzi, by zaczęli działać na rzecz innych – mówił
Paweł Bilski, odbierając nagrodę.
Druga z nagród trafiła do rąk Jolanty Bobińskiej – prezes fundacji „Dom w Łodzi”, założycielki
pierwszego w Polsce domu dziecka dla chorych i niepełnosprawnych dzieci. “Dom w Łodzi” istnieje
już od 13 lat. Od tego czasu Jolanta Bobińska otacza opieką ciężko chore, niepełnosprawne i
porzucone dzieci, dbając by każdy mieszkaniec miał własną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń. Poza
miłością i poczuciem bezpieczeństwa, dzieci otrzymują również niezbędną opiekę medyczną,
specjalistyczny sprzęt, leki i rehabilitacje. Na co dzień podopiecznych otacza zespół doświadczonych
specjalistów. Jolanta Bobińska, nazywana pieszczotliwie Ciocią Jolą, w swojej pracy
#niewidziprzeszkód i dąży do tego, by nie stały one również przed jej podopiecznymi.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń tylko jedno mogło otrzymać nagrodę główną oraz
statuetkę. Ta wręczona została doktorowi Pawłowi Grabowskiemu, który #niewidziałprzeszkód, by w
odległym zakątku Polski, tuż przy granicy Białorusią, w oddalonym od dużych ośrodków
zaawansowanej opieki medycznej Michałowie stworzyć hospicjum domowe im. Proroka Eliasza.
Szybko okazało się, że taka forma nie wystarczy, dlatego krakowski chirurg, wbrew przeciwnościom,
rozpoczął budowę placówki stacjonarnej, odpowiadającej potrzebom mieszkańców regionu. Paweł
Grabowski każdego dnia walczy o godność drugiego człowieka. Jest tam, gdzie o innych dawno już
zapomniano. Powstający budynek hospicjum ma spełniać najwyższe, europejskie kryteria opieki nad
osobami terminalnie chorymi. W niedużej społeczności każdy zna i wspiera doktora Pawła, jak tylko
może. Najczęściej dobrym słowem lub uściskiem. Pawła Grabowskiego wyróżnia także wyjątkowa
relacja, którą tworzy z pacjentami i ich bliskimi, która nie kończy się w chwili zakończenia leczenia.

Nadeszły takie czasy, kiedy dostajemy nagrody za normalność. Nie zgadzam się, aby ludzie żyli bez
opieki. Nie ma w tym bohaterstwa, jest tylko brak zgody na to, co się dzieje. Tak po prostu trzeba –
mówił Paweł Grabowski, odbierając statuetkę laureata I edycji nagrody im. Ks. Jana Kaczkowskiego.
O tym, kto z nominowanych otrzyma to szczególne wyróżnienie, zdecydowała kapituła nagrody, w
której składzie znaleźli się rodzice księdza Jana – Helena i Józef Kaczkowscy, autor wywiadu-rzeki z
księdzem Janem Kaczkowskim “Życie na pełnej petardzie” – Piotr Żyłka, członek zarządu Instytutu
Witkacego, była szefowa Fundacji Rak’n’Roll – Kapsyda Kobro-Okołowicz, Nauczyciel Roku 2018 –
Przemysław Staroń, dziennikarka – Katarzyna Olubińska, przyjaciółka ks. Jana, z którym wspólnie
napisali książki: “Szału nie ma, jest rak” i “Żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby” – Katarzyna
Jabłońska, współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie – ks. Mieczysław Puzewicz oraz jeden z
najbardziej znanych i polskich aktorów, reżyser, pedagog i profesor sztuk teatralnych – Jerzy Stuhr.
W październiku przedstawiciele Fundacji wzięli udział w pierwszej oficjalnej sesji zdjęciowej do filmu
o ks. Janie Kaczkowskim. W postać ks. Kaczkowskiego wcieli się Dawid Ogrodnik. Premiera filmu
zapowiadana jest na rok 2021 .
W listopadzie zespół pracowników fundacji uczestniczył udział w szkoleniu fundrasingowym, które
przeprowadziła Martyna Żak z Instytutu Fundrusingu z Warszawy.
W grudniu zespół pracowników fundacji uczestniczył w szkoleniu z zakresu marketingu, które
prowadził Piotr Grządziel.

III. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja w roku 2019 prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży kalendarzy 2020,
pozostała działalność wydawniczą – PKD 58.19.Z., działalność promocyjną oraz działalność
szkoleniową SAE 2019 .
IV. Uchwały zarządu fundacji.
1) Uchwała Zarządu Nr 1/01/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji konkursu o
Nagrodę Okulary ks. Kaczkowskiego – nie widzę przeszkód”.
2) Uchwała Zarządu Nr 2/01/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania koncertu
Pamiętamy o ks. Janie Kaczkowskim.
3) Uchwała Zarządu Nr 1/02/2019 z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zorganizowania
Sopockiego Areopagu Etycznego 2019.
4) Uchwała Zarządu Nr 1/03/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatrudnienia pracownika
na stanowisku specjalisty ds. marketingu.
5) Uchwała Zarządu Nr 1/04/ 2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania przez fundację
kalendarza „ Nie widzę przeszkód 2019”.
6) Uchwała Zarządu Nr 2/04/ 2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy
przy organizacji konkursu o Nagrodę Okulary Kaczkowskiego - Nie widzę przeszkód z
pracownią Pani Anny Witkowskiej.
7) Uchwała Zarządu Nr 1/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Kapituły
Konkursu o Nagrodę Okulary ks. Kaczkowskiego – Nie widzę przeszkód.
8) Uchwała Zarządu Nr 2/05/ 2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy z
Magdaleną Mikulską w ramach organizacji Sopockiego Areopagu Etycznego.
9) Uchwała Zarządu Nr 1/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2018.

10) Uchwała Zarządu Nr 2/06/ 2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok
2018.
11) Uchwała Zarządu Nr 1/07/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie zlecenia wykonania plakatu
przedstawiającego Okulary ks. Jana Kaczkowskiego pracowni Michała Batorego.
12) Uchwała Zarządu Nr 2/07/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie podpisania porozumienia z
Prószyński Media Sp. z o. o. dotyczącego kampanii społecznej upowszechniania idei
medycyny paliatywnej.
13) Uchwała Zarządu Nr 3/07/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie występu Zespołu Kamila
Bednarka podczas Gali Konkursu o Nagrodę Okulary Kaczkowskiego - Nie widzę przeszkód.
14) Uchwała Zarządu Nr 4/07/2019 z dnia 20 lipca 2019 r. w sprawie organizacji w ramach
Konkursu o Nagrodę Okulary Kaczkowskiego - Nie widzę przeszkód, debaty „Widzę zamiast –
Nienawidzę”.
15) Uchwała Zarządu Nr 1/08/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie podjęcia
współpracy przy organizacji konkursu o Nagrodę Okulary Kaczkowskiego - Nie widzę
przeszkód z Panią Anną Domańską.
16) Uchwała Zarządu Nr 1/09/2019 z dnia 02 września 2019 r. w sprawie świadczenia usług
promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Puck w związku z organizacją ogólnopolskiego
konkursu o nagrodę Okulary ks. Kaczkowskiego – Nie widzę przeszkód”.
17) Uchwała Zarządu Nr 2/09/2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie świadczenia usług
promocyjnych na rzecz Województwa Pomorskiego w związku z organizacją ogólnopolskiego
konkursu o nagrodę Okulary ks. Kaczkowskiego – Nie widzę przeszkód”.
18) Uchwała Zarządu Nr 3/09/2019 z dnia 06 września 2019 r. w sprawie świadczenia usług
promocyjnych na rzecz NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie w związku z organizacją
ogólnopolskiego konkursu o nagrodę Okulary ks. Kaczkowskiego – Nie widzę przeszkód”.
19) Uchwała Zarządu Nr 4/09/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie świadczenia usług
promocyjnych na rzecz Gminy Sopot w związku z organizacją ogólnopolskiego konkursu o
nagrodę Okulary ks. Kaczkowskiego – Nie widzę przeszkód”.
20) Uchwała Zarządu Nr 5/09/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wynajmu Sali
Koncertowej na terenie Opery Leśnej w Sopocie na potrzeby organizacji Gali ogólnopolskiego
konkursu o nagrodę Okulary ks. Kaczkowskiego – Nie widzę przeszkód”.
21) Uchwała Zarządu Nr 1/12/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
szkolenia fundrasingowego dla pracowników fundacji.
V. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
Spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np.
Gotówka, przelew) odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

Przychody (struktura rzeczowa-rodzaje działalności)

31.12.2019

31.12.2018

Przychody z działalności gospodarczej

67.208,38

8.030,05

Sprzedaż produktów, materiałów, w tym:

67.208,38

8.030,05

Działalność wydawnicza

14.689,98

8.030,05

Usługi promocyjne

42.520,32

0,00

9.998,08

0,00

Warsztaty w ramach SAE

Razem

67.208,38

8.030,05

Przychody z działalności statutowej

11.524,00

358.265,01

Darowizny ogólne

11.524,00

358.265,01

Razem

78.732,38

366.295,06

Źródła przychodów

31.12.2019

31.12.2018

Przychody z działalności gospodarczej

67.208,38

8.030,05

Wpłaty od pozostałych osób prawnych

540,00

10.597,51

Wpłaty od osób fizycznych

10.984,00

347.667,50

Razem

78.732,38

366.295,06

VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty (struktura rzeczowa-rodzaje działalności)

31.12.2019

31.12.2018

Koszty działalności gospodarczej

136.507,95

2.213,87

Koszt sprzedaży produktów, materiałów

136.507,95

2.213,87

Koszty realizacji działań statutowych

4.338,59

43.891,59

Koncerty

3.996,00

14.419,73

Książki

342,59

7.965,00

Wystawy

0,00

984,00

Nagrody

0,00

0,00

Koszty administracji

164.273,31

69.682,40

Zużycie materiałów i energii

3.444,53

754,49

Usługi obce

42.318,09

35.715,89

Wynagrodzenia

93.460,13

28.234,00

Świadczenia na rzecz pracowników

8.664,66

0,00

Pozostałe koszty

4.686,74

4.978,02

Podatki i opłaty

11.699,16

0,00

Razem

305.119,85

115.787,86

Wszystkie płatności odbywały się w formie przelewów bankowych lub płatności kartą.
VII. Dane o:
a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
Fundacja w roku 2019 zatrudniała jedną osobę na stanowisku specjalisty ds. marketingu i
fundrusingu.
Brak osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Nie dotyczy
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
Wynagrodzenia Zarządu i innych organów fundacji na podstawie umowy o pracę w roku 2019
wyniosły 0,00 zł.
Wynagrodzenie osób kierujących działalnością gospodarczą w Fundacji zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w roku 2019 wyniosły: 0,00 zł
Wypłacono kwotę 35.880,00 zł z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Kwota wydatków wypłaconych z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło: 15.958 ,00 zł
e) 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:
Fundacja w roku 2019 nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) Kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych ze wskazaniem banku w przypadku rachunku
bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce.
Fundacja na dzień 31.12.2019 r. posiadała następujące środki pieniężne w banku
Bieżące rachunki bankowe w BANK PEKAO SA wyniosły 118 164, 47 zł
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja w roku 2019 nie nabyła żadnych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:
Fundacja w roku 2019 nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) Nabytych pozostałych środków trwałych:
Fundacja w roku 2019 nie nabyła żadnych pozostałych środków trwałych.
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych:
Aktywa
Poz.
A
I
II
III
IV
V
B

Nazwa pozycji
Aktywa trwałe
Wartosci niematerialne i prawne
Rzeczowy majątek trwały
Finansowy majątek trwały
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe

12/31/2019 31.12.2018
-

132 929,57 373 499,49

I
II
III

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego
Należności i roszczenia
14 765,10
1 281,01
Inwestycje krótkoterminowe
118 164,47 363 382,92
w tym: Środki pieniężne
118 164,47 363 382,92

IV
C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy
Suma aktywów

Pasywa
Poz.
A
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV

Nazwa pozycji
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk(strata z lat ubiegłych)
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów

-

8 835,56

132 929,57 373 499,49

12/31/2019 31.12.2018
121 835,57 348 574,75
348 574,75 100 000,00
- 173,00
- 226 739,18 248 747,75
11 094,00 24 924,74
11 094,00 24 924,74
132 929,57 373 499,49

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

Fundacja w roku 2019 nie realizowała ww. zadań i w związku z tym nie osiągnęła żadnego wyniku
finansowego z tej działalności.
IX. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja na dzień 31.12.2019 r. nie zalegała z zapłatą żadnych zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa miesięczna deklarację VAT-7 z tytułu rozliczeń podatku VAT.
Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8 wraz załącznikami.
W roku 2019 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
X. Informacje , czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach 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).
Nie dotyczy
XI. 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 kulka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty
operacji.
Nie dotyczy

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o fundacjach Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego poda
niniejsze sprawozdanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie go na stronie internetowej
Fundacji.

W imieniu Fundacji ks. Jana Kaczkowskiego

__________________________________________
/Anna Cina-Ciskowska-Prezes Zarządu/

