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Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Szkoła Biblijna „Hosanna”
Za rok 2013
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

1.
Nazwa fundacji: Fundacja Szkoła Biblijna "Hosanna".
Siedzibą fundacji jest miejscowość Rokitno Szlacheckie (woj. śląskie, powiat zawierciański).
Adres fundacji: 42-450 Rokitno Szlacheckie, Świerczewskiego 42.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30 stycznia 2012
Numer KRS-u: 0000409598.
Numer identyfikacyjny w systemie REGON: 242854252
NIP: 6492297083
Członkami zarządu fundacji są:
- Prezes fundacji: Przemysław Włodzimierz Gola, zam. 42-450 Rokitno Szlacheckie,
Świerczewskiego 42.
- Członek zarządu fundacji: Jekatierina Gola, zam. 42-450 Rokitno Szlacheckie,
Świerczewskiego 42.
Cele statutowe fundacji przedstawiają się następująco:
a. Upowszechnianie wiedzy o Biblii;
b. Propagowanie etyki chrześcijańskiej;
c. Badania nad dziedzictwem chrześcijaństwa ewangelicznego w granicach byłej i obecnej
Rzeczpospolitej Polskiej;
d. Wspieranie wspólnot kościelnych, kościołów, zborów i związków wyznaniowych w ich
działalności zbieżnej z celami statutowymi Fundacji;
e. Działanie na rzecz obrony praw człowieka, w szczególności praw wolności słowa,
wyznania i sumienia.

2.
Zasady działania Fundacji przedstawiają się następująco:
a. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
b. Wszystkie cele Fundacji są realizowane jako działalność nieodpłatna.
c. Fundacja nie zatrudnia pracowników a swoją działalność opiera na służbie wolontariuszy.
Fundator, członkowie zarządu oraz członkowie komisji kontrolującej nie czerpią osobistych
korzyści materialnych ze służby wolontariackiej w Fundacji.
d. Fundacja nie ubiega się o dotacje i zapomogi państwowe oraz środki pomocowe Unii
Europejskiej.
Formy działalności fundacji:
a. Finansowanie, wydawanie i rozpowszechnianie książek, broszur, ulotek, czasopism,
filmów, nagrań dźwiękowych, programów komputerowych, opracowań multimedialnych;
b. Prowadzenie stron internetowych, w szczególności strony www.protestanci.org ;
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c. Organizowanie szkoleń, kursów (stacjonarnych, zaocznych, korespondencyjnych),
seminariów, odczytów, konferencji, konferencji prasowych;
d. Prowadzenie biblioteki, muzeum, izby pamięci;
e. Prowadzenie badań poprzez analizę materiałów zawartych w bibliotekach, muzeach,
prywatnych zbiorach, zbieranie i utrwalanie wspomnień osób prywatnych na temat
działalności chrześcijan wiary ewangelicznej na ziemiach polskich, a także publikacja
wyników tych badań i analiz;
f. Prace zmierzające do wydania nowego, współczesnego przekładu Pisma Świętego na język
polski;
g. Zabieranie głosu w sprawach społecznych w mediach;
Fundacja działa na terenie całego kraju.
W roku kalendarzowym 2013 główne zdarzenia prawne w działalności Fundacji o skutkach
finansowych to:
a. Fundacja przyjmowała dobrowolne darowizny w formie wpłat na jej rachunek bankowy w
Banku Gospodarki Żywnościowej
05 2030 0045 1110 0000 0227 0300. Pozyskane środki zostały przeznaczone na:
- wydruk publikacji popularyzujących wiedzę o Biblii:
- pokrycie kosztów wysyłki w/w publikacji do osób zainteresowanych oraz bibliotek, na rzecz
których Fundacja przekazała w/w książki nieodpłatnie.
- pokrycie kosztów administracyjnych (opłaty bankowe, przelewy).
Łącznie, w roku kalendarzowym 2013 Fundacja przekazała nieodpłatnie 676 egzemplarzy
swoich książek na rzecz bibliotek publicznych, bibliotek przyparafialnych oraz osób
prywatnych.
b. Fundacja prowadziła bezpłatne kursy korespondencyjne na temat nauki o Biblii oraz
historii Kościoła, w których udział wzięło około 168 osób, w tym więźniowie i osadzeni w
zakładach karnych i aresztach śledczych.
c. Fundacja prowadziła ogólnodostępny portal internetowy Protestanci.org, który między
innymi popularyzował wiedzę o Biblii i o historii Kościoła.
d. Wolontariusze fundacji prowadzą prace zmierzające do wydania nowego przekładu Pisma
Świętego Nowego Testamentu na język polski wraz z komentarzem.

3.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.
4.
Odpisy uchwał zarządu fundacji stanowi załącznik nr 1.
5.
Przychody fundacji:
- z tytułu darowizn: 7 332,08 złotych
Fundusz statutowy, w pełni opłacony: 1000,00 złotych
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6.
Poniesione koszty:
a. realizacja celów statutowych: 4 431,79 złotych
b. koszty administracyjne: 143 złotych
7.
a. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: brak.
b. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: brak.
c. Łączna kwota wynagrodzeń, premii i nagród wypłaconym członkom zarządu Fundacji:
brak.
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: brak.
e. Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne: brak.
f. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013:
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., nr rach. 05 2030 0045 1110 0000 0227 0300, kwota:
3677,71 złotych.
- w kasie gotówkowej, kwota: 79,58 złotych.
g. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego: brak.
h. Nabyte nieruchomości: brak.
i. Nabyte środki trwałe: brak.
j. Wartość aktywów fundacji ujętych w sprawozdaniu finansowym(suma bilansowa
aktywów): 3 757,29 złotych.
Wartość zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniu finansowym: brak.
8.
Podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały fundacji żadnych działalności.
9.
Fundacja nie posiada ciążących zobowiązań finansowych.
Fundacja za rok obrachunkowy 2013 składa deklarację podatkową PIT-8 wraz z wymaganymi
załącznikami do Urzędu Skarbowego w Zawierciu.
10.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.
11.
Niniejsze sprawozdanie merytoryczne zostanie opublikowane do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Fundacji.
12. Popisy:
Prezes zarządu Fundacji:

Członek zarządu Fundacji:

