Sprawozdanie z działalności fundacji
2020
Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
▪
▪
▪
▪

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

FUNDACJA BETESDA

Siedziba i adres fundacji

Ul. Jana Kazimierza 64/195, 01-248 Warszawa

Aktualny adres do
korespondencji

Ul. Jana Kazimierza 64/195, 01-248 Warszawa

Adres poczty elektronicznej

office@betesdaart.com

REGON

383149461

Data wpisu w KRS

18 kwietnia 2019

Nr KRS

Imię i nazwisko

0000781941
Pełniona funkcja

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Anna Katarzyna Jachimczyk
Martyna Maria Zybała
Piotr Sadowski

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-kulturalna szczególnie w
zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery Artystów,
Projektantów, Muzyków, Filmowców tworzących współczesną,
chrześcijańską sztukę sakralną w Polsce i za granicą.
Do głównych celów Fundacji należy:
a. upowszechnianie kultu religijnego;
b. Ewangelizacja poprzez sztukę, film, muzykę, teatr, design;
c. upowszechnienie współczesnej, sakralnej, sztuki chrześcijańskiej;
d. tworzenie chrześcijańskiej, współczesnej, sztuki sakralnej, filmów,
muzyki, designu;
e. głoszenie Ewangelii i wartości chrześcijańskich;
f. wyrażanie uczuć chrześcijańskich poprzez sztukę, film, muzykę,
teatr;
g. poruszanie istotnych problemów społecznych, egzystencjalnych;
h. obrona fundamentalnych wartości chrześcijańskich
poprzez sztukę, film, muzykę,

kulturę: (moralności, wartości życia, godności osób starszych, kobiet,
samotnych matek, biednych i chorych, niepełnosprawnych, uchodźców,
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);
i. promowanie i kreowanie sztuki służącej liturgii;
j. ułatwienie kontaktu pomiędzy Zleceniodawcą a Artystą,
Projektantem i Podwykonawcami w zakresie chrześcijańskiej sztuki i
architektury sakralnej i sepulkralnej, muzyki, filmu, designu.
k. przybliżenie historii Kościoła Katolickiego i chrześcijaństwa;
l. przybliżenie hagiografii chrześcijańskiej;
m. przybliżenie i przekazanie treści Pisma Świętego Starego i Nowego
Testamentu.
2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Fundacja w 2020 roku realizowała swoje cele poprzez:
1) tworzenie designu i promowanie twórców,
2) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i prowadzenie działalności oświatowej
wśród dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych;
3) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
4) współpraca z instytucjami publicznymi RP, organami Unii Europejskiej,
amerykańskimi, współpraca z instytucjami pozarządowymi.
W 2020 roku w ramach działalności Fundacji zrealizowaliśmy:
1. Projekt edukacyjnej gry planszowej, udostępnionej w wersji darmowej online do wydrukowania w swoich
domach. Gra Korona jest odpowiedzią na ważny problem społeczny jakim jest pandemia i uczy zarówno
dorosłych i dzieci, w jaki sposób uważać aby nie zachorować na COVID, oraz co robić w określonych sytuacjach.
Gra jest o tyle uniwersalna, że została stworzona również wersja czysta gry, w której każdy może wpisać swoje
indywidualne podejście, lub aktualne wytyczne do przestrzegania do gry. Gra stworzona została przez Annę
Jachimczyk i dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Zawarte jest w niej amerykańsko - polskie podejście do problemu
radzenia sobie z pandemią. Jest to gra edukacyjna.
Więcej o grze: http://salvationart.pl/gra-korona-pobierz-za-darmo/
2. W 2020 roku Fundacja Betesda rozpoczęła przygotowania do realizacji II Międzynarodowego Konkursu
i Wystawy Sztuki Współczesnej Quadriennale Betesda 2021/2022. Powstał szkicowy plan projektu i
przygotowane zostały strony internetowe, logo i plakaty promujące. Zebrano międzynarodowy zespół członków
Jury, oraz zostali zaproszeni do wystawy Artyści Goście Specjalni. Fundacja prowadziła działania promocyjne we
własnych kanałach social media. W ramach realizacji celów statutowych i przygotowania projektu II
Międzynarodowego Konkursu i Wystawy Sztuki Współczesnej Quadriennale Betesda rozpoczęliśmy współpracę
przy tym projekcie z Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Katolickim Centrum Kultury
Dobre Miejsce, którzy są współorganizatorami projektu.

Fundacja Betesda organizowała wszystkie wydarzenia w ramach wolontariatu w ramach działalności nieodpłatnej.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Fundacja Betesda w 2020 roku realizowała cele statutowe z funduszu Fundacji i darowizn od osób prywatnych.
Fundacja Betesda nie prowadziła zbiórek publicznych i nie podejmowała środków publicznych.

3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

X

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

W roku 2020 Zarząd Fundacji Betesda uchwalił 4 Uchwały:
Ich kopie dołączone są do Sprawozdania z działalności Fundacji.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie działalności Fundacji podczas pandemii z dnia 18 marca 2020 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 z dnia
24 czerwca 2020 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie przebudowy oficjalnej strony fundacji z dnia 24 sierpnia 2020 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Betesda w sprawie w sprawie zmiany nazwy Biennale o Duchu Świętym na
Quadriennale o Duchu Świętym oraz wyznaczeniu nowego terminu organizacji z dnia 9 listopada 2020 r.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

200,24 zł

- ze spadku
- z zapisu

- z darowizn

200 zł

- z budżetu jst
- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym: - z budżetu państwa

0

0

0

0

0

0

- inne
odsetki bankowe
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

0,24 zł

0

0

NIE DOTYCZY

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka

1114,27 zł

0

Inne (wskazać
jakie)
0

0

0

0

- czynsz

0

0

0

- opłaty telefoniczne

0

0

0

- opłaty pocztowe

0

0

0

1114,27 zł

0 zł

0

0

0

0

0

0

0

Koszty fundacji ogółem
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne

- inne
(wskazać jakie)

koszty działalności operacyjnej
koszty bankowe

c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

NIE DOTYCZY

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

b) 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na

Wynagrodzenia

NIE DOTYCZY

Nagrody

NIE DOTYCZY

Premie

NIE DOTYCZY

Inne świadczenia

NIE DOTYCZY

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
NIE DOTYCZY
działalności gospodarczej
c)
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą,
z podziałem na
NIE DOTYCZY
Wynagrodzenia
Nagrody

NIE DOTYCZY

Premie

NIE DOTYCZY

Inne świadczenia

NIE DOTYCZY

d)Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
NIE DOTYCZY
e)Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek
NIE DOTYCZY
f)Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej

Kwota

158,97 zł
Bank Pekao S.A.

Kwoty zgromadzone w gotówce

0 zł

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
NIE DOTYCZY
h) 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
NIE DOTYCZY
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

NIE DOTYCZY
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
NIE DOTYCZY
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
NIE DOTYCZY

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

Fundacja Betesda składała deklarację CIT-8, Cit-8/O, CIT-D.

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. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

X

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 
(wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

NIE

X

TAK

……………………………..………………..

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

