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SPRAWOZDANIE 

z działalności Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe 

w roku 2015 

 

I.  

1. Nazwa, siedziba i adres: Opolska Fundacja Młodych Bota Fe, miasto 

Opole, pl. A. Mickiewicza 1, 45-369 Opole. 

2. Poczta elektroniczna: biuro@botafe.pl. 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.10.2015r. 

4. Numer KRS: 0000579694 

5. Numer REGON: 362695510 

6. Zarząd fundacji: 

ks. Łukasz Knieć – Prezes Zarządu 

ks. Jarosław Staniszewski – Wiceprezes Zarządu 

Piotr Dobrowolski – Sekretarz 

7. Cele statutowe fundacji 

Celem Fundacji jest wspieranie działalności Fundatora, a w szczególności: 

a. wspieranie działalności formacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży; 

b. prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie wszechstronnego 

wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w wymiarze psychicznym, fizycznym 

i duchowym; 

c. rozwój kultu religijnego wśród dzieci i młodzieży; 

d. współorganizacja Światowych Dni Młodzieży w diecezji opolskiej; 

e. wspomaganie udziału młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży 

organizowanych poza granicami kraju; 
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f. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

g. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

h. działalność charytatywna; 

i. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

j. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

k. ochrona i promocja zdrowia; 

l. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

m. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

n. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

o. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

p. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania; 

q. wypoczynek dzieci i młodzieży; 

r. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

s. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

t. rozwój turystyki i krajoznawstwa; 

u. działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

v. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 



3. 
 

w. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą; 

x. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; 

y. promocja i organizacja wolontariatu; 

z. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

aa. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

bb. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

cc. promowanie tradycji i kultury narodowej. 

 

II.  

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych: 

Opolska Fundacja Młodych Bota Fe wspiera przede wszystkim zintegrowany rozwój 

młodego człowieka (w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym).  

W 2015 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez: 

a) organizację i prowadzenie spotkań modlitewnych. W przygotowaniu tych 

spotkań młodzież aktywnie uczestniczyła będąc współodpowiedzialnymi za 

merytoryczne opracowanie spotkania, oprawę muzyczną, zaplecze 

techniczne, a także wykonanie scenografii.  

b) przygotowywanie, drukowanie i rozpowszechnianie materiałów 

(formacyjnych) o tematyce religijnej propagującej chrześcijańskie wartości. 

c) prowadzenie wolontariatu, w ramach którego młodzież przygotowywała tzw. 

Dni w Diecezjach w diecezji opolskiej. Do zadań wolontariuszy należało min.: 

- zapisy zagranicznych pielgrzymów i utrzymywanie kontaktu z nimi; 



4. 
 

- przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych 

Światowych Dni Młodzieży (Kraków 2016), a także wydarzeń 

przygotowujących do ŚDM; 

- praca w sekcji medialnej – pisanie tekstów o wydarzeniach, fotografowanie i 

obróbka zdjęć, współprowadzenie strony internetowej; 

- praca w sekcji logistycznej; 

- przygotowywanie i prowadzenie audycji radiowych.  

 

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 

a) Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 

08.10.2015 r.  

b) Wpłata funduszu założycielskiego została dokonana z dniem  

02.11.2015 r. 

 

III.  

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 

- nie dotyczy.  

 

IV.  

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

1. Dnia 05.11.2015 r. przyjęto uchwałę: 

a) nr 1/2015 dotyczącą przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania 

sprawozdań finansowych dla jednostek mikro – odpis w załączniku 

nr 1; 

b) nr 2/2015 dotyczącą przyjęcia zasad rachunkowości Fundacji – 

odpis w załączniku nr 2; 

c) nr 3/2015 dotyczącą wprowadzenia do użytku instrukcji zasad 

gospodarki kasowej Fundacji – odpis w załączniku nr 3; 
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d) nr 4/2015 dotyczącą wprowadzenia do użytku instrukcji 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – 

odpis w załączniku nr 4; 

e) nr 5/2015 dotyczącą wprowadzenia do użytku instrukcji ewidencji 

kontroli druków ścisłego zarachowania w Fundacji – odpis 

w załączniku nr 5; 

f) nr 6/2015 dotyczącą wprowadzenia do użytku instrukcji 

przygotowania, dokonania oraz rozliczenia inwentaryzacji 

posiadanych składników aktywów i pasywów oraz innych 

wierzytelności i zobowiązań Fundacji – odpis w załączniku nr 6. 

 

V.  

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, 

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 w 2015 roku 

Darowizny gotówkowe   14 700,00 

Pozostałe             241,67 

Razem w zł  14 941,67 

 

VI.  

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych  4 922,87 zł 

b) administrację     3 285,86 zł 
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c) działalność gospodarczą   0,00 zł 

d) pozostałe koszty    0,00 zł 

 

VII.  

1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej: 

- w okresie od 01-11-2015 do 31-12-2015 Fundacja zatrudniała jedną 

osobę na umowę o pracę na stanowisku księgowego.  

 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej: 

a) wynagrodzenia   1 820,00 zł 

b) inne     brak 

 

3. 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: 

- nie dotyczy. 

 

4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

- nie dotyczy. 

 

5. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem wg ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 

pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 

pożyczek: 

- nie dotyczy. 
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6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

- BS Krapkowice     19 490,60 zł 

 

7. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

- nie dotyczy. 

 

8. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie: 

- nie dotyczy.  

 

9. Nabyte pozostałe środki trwałe: 

-  auto – VW T5 z 2005 roku o wartości 14 500 zł nabyty w drodze 

darowizny. 

 

10.  Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

a) suma aktywów na koniec roku wynosiła 34 688,93 zł 

b) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na koniec roku 

wynosiły 411,80 zł.  

 

VIII.  

1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 

i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności: 

- nie dotyczy. 

 

IX.  
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1. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych: 

- na dzień 31 XII 2015 Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. 

Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób 

prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c UOPDOP. Fundacja składa 

deklaracje CIT 8. Obowiązujące deklaracje podatkowe zostały złożone 

w terminie. 

 

X.  

W okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r. w Fundacji nie była przeprowadzana 

kontrola. 
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