
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ

SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN
W 2020 R.

Część 1.

• DANE FUNDACJI

Fundacja została założona w dniu 28 marca 2012 r. przez Klasztor Sióstr 
Dominikanek (Klasztor Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego) „Na Gródku” pod 
adresem 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 21
nazwa: Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein OP
siedziba: Polska, woj. Małopolskie, powiat Miasto Kraków, miejscowość 
Kraków
adres: ul. Mikołajska 21, 31-027 Kraków
aktualny adres do korespondencji: ul. Mikołajska 21, 31-027 Kraków
adres poczty elektronicznej: fundacjadominikanki@gmail.com
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 marca 2012 r. w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
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Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS: 0000416206
numer REGON: 122538009
organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

• ZARZĄD FUNDACJI

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Zarząd Fundacji miał następujący skład:

Prezes zarządu:          Waldemar Skuratowicz
Wiceprezes zarządu:   Piotr Jantos
Sekretarz zarządu:     Ewa Miller - Stefańska

• CELE STATUTOWE FUNDACJI

Na podstawie art. 7 Statutu celami statutowymi są:
• Wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów,
• Ratowanie dziedzictwa kulturowego Sióstr Dominikanek,
• Upowszechnianie duchowości dominikańskiej,
• Promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji, w tym 

również ekologicznej, związanej z dziedzictwem klasztoru Sióstr 
Dominikanek.

Na podstawie art. 8 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

• pozyskiwanie źródeł finansowych na odnowę i utrzymanie 
zabytków Klasztoru Sióstr Dominikanek,

• organizowanie i nadzorowanie odnowy i utrzymania 
zabytków Sióstr Dominikanek,

• organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów w 
kraju                  i zagranicą promujących dziedzictwo kulturowe i 
duchowe Sióstr Dominikanek,

• wydawanie książek i innych materiałów,
• pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie wydatków 

związanych z rozpoczętym procesem beatyfikacyjnym Służebnicy 
Bożej s. Magdaleny Epstein.

Część 2.

• OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

GŁÓWNE ZDARZENIA W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI                           
W RAPORTOWANYM ROKU:

Opis działalności Fundacji – działalności pożytku publicznego, w odniesieniu do jej 
celów statutowych:

1. Promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji, w tym również 
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ekologicznej związanej z dziedzictwem Klasztoru Sióstr Dominikanek

2 lutego w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej Na Gródku w Krakowie odbyła 
się uroczysta Msza Św., której koncertową oprawę muzyczną zapewnił Chór 
Organum pod dyrekcją Bogusława Grzybka. Zgromadzeni wierni mogli 
posłuchać w ich wykonaniu pięknych, tradycyjnych polskich kolęd.

11 lipca oprawę muzyczną Mszy Św. W intencji naszej Ojczyzny zapewnił 
Chór “Organum”   i Zespół Instrumentalny “Ricercar” pod batutą Bogusława 
Grzybka. Po Mszy Św. na dziedzińcu klasztornym sióstr Dominikanek Na 
Gródku odbył się ich plenerowy koncert, na który wstęp był wolny.

W lipcu w ramach ratowania I konserwacji zabytków kultury przynależnych do 
klasztoru sióstr Dominikanek, nasza fundacja sfinansowała wykonanie 
elementów schodów                 z kamienia (wraz z ich montażem). Pracę 
wykonał wybitny artysta rzeźbiarz, Jan Siuta.

2 sierpnia nasza fundacja była współorganizatorem uroczystości związanych 
ze 145. rocznicą urodzin naszej Patronki. Jednym z wydarzeń uroczystości 
było otwarcie okolicznościowej, plenerowej wystawy fotograficznej 
zatytułowanej “Z pałacu w Pilicy do klasztornej celi”. Dzięki wystawie zarówno 
uczestnicy uroczystości, jak I mieszkańcy Pilicy mieli okazję poznać bliżej 
postać Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein OP

Fundacja od kilku lat sukcesywnie digitalizuje archiwa historycznych 
dokumentów, jakie są własnością klasztoru sióstr dominikanek Na Gródku. 

2. prowadzenie działalności opiekuńczej i charytatywnej, w 
szczególności podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących: 
ubogich, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, seniorów, 
bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, osób 
wykluczonych, ofiar klęsk żywiołowych i kataklizmów, repatriantów, 
emigrantów i uchodźców, ofiar konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i 
poza jej granicami.

W marcu i kwietniu nasza fundacja przeprowadziła akcję zbierania funduszy 
na szycie maseczek I fartuchów dla Służby Zdrowia w związku z panującą 
pandemią. Z uzbieranych funduszy uszyliśmy wiele maseczek i fartuchów, 
które zostały dostarczone do kilku placówek Służby Zdrowia. 

Maseczki I fartuchy ochronne trafiły m. in. dla Oddziału Neonatologii Szpitala 
Uniwersyteckiego przy u;. Kopernika 23 w Krakowie, Oddziału Klinicznego 
Chorób Zakaźnych przy ul. Śniadeckich 10 oraz do Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Piotra Kluzeka 6 w Krakowie. 

Dostarczyliśmy również materiał do szycia maseczek i fartuchów dla grup 
wolontariuszy szyjących na potrzeby szpitala w Chrzanowie, Trzebini i 
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Piekarach Śląskich.

Kolejną akcją, jaką przeprowadziła nasza fundacja, było ufundowanie 
posiłków ochotnikom, którzy bezpośrednio zajmowali się chorymi na 
Covid-19. Dostarczaliśmy posiłki dwa razy w tygodniu dla jednego z 
oddziałów w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie. 

• DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgodnie z art. 12 pkt 1 Statutu Fundacja im. Sł. B. Magdaleny Epstein może 
prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą.

Fundacja jest zarejestrowana od dnia 28 marca 2012 r. w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. W 2020 r. Fundacja nie prowadziła działalności 
gospodarczej.

• PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry 
Magdaleny Epstein osiągnęła przychód w wysokości 44 134,38 zł.
Osiągnięte przychody dotyczyły:

34 977,48 zł – wpłaty darczyńców na działalność statutową Fundacji,
6 640,30 zł – przychody z wpływów z 1%, 
13,60 zł – odsetki bankowe,
2 503,00 zł – pozostałe przychody operacyjne.

• KOSZTY

Poniesione w 2020 r. koszty w wysokości 23 741,89 zł dotyczyły zakupu 
materiałów na maseczki i fartuchy ochronne w ramach akcji wyposażania 
Służby Zdrowia podczas pandemii, zakupu posiłków dla wolontariuszy 
pracujących przy chorych na Covid-19, na renowację schodów, organizację 
obchodów 145. rocznicy urodzin Służebnicy Bożej S. Magdaleny Epstein OP, 
digitalizację archiwum klasztoru oraz opłaty za prowadzenie księgowości 
fundacji..

• POZOSTAŁE INFORMACJE

- Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein nie posiada 
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środków
trwałych.
- Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein nie posiada 
wartości
niematerialnych i prawnych.
- Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein nie posiada 
gruntów (w tym
użytkowanych wieczyście)
- Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein nie posiada 
środków trwałych
użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.
- Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
- Propozycja podziału zysku za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 
r.
Uzyskany zysk w kwocie 9 023,89 zł zostanie przeznaczony na działalność 
statutową
fundacji.
- Rezerwy oraz odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 31 grudnia 
2020 r. nie
występują.
- Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. wynosił: 252,00 zł i są to 
zobowiązania o okresie
spłaty do 1 roku.
Zobowiązania, których przewidziany umową okres spłaty wynosi powyżej 1 
roku nie
występują.
Struktura zobowiązań o okresie spłaty do 1 roku:
         - Zobowiązania wobec dostawców: 0,00
         - Zobowiązania budżetowe: 252,00
- Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują.
- Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.
- Zobowiązania warunkowe nie występują.

W 2020 r. Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein 
osiągnęła przychód w wysokości: 44.134,38 zł.

Osiągnięte przychody dotyczyły:

34 977,48 zł - wpłaty darczyńców na działalność statutową Fundacji
6 640,30 zł - przychody z wpływów z 1%
13,60 zł - odsetki bankowe
2 503,00 zł - pozostałe przychody operacyjne

- W 2020 r Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein nie 
zatrudniała
pracowników.
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- Odpisy aktualizujące środki trwałe nie występują.
- Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie występują.
- Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie występują.
- Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie występują.
- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na 
własne potrzeby
jednostki nie występuje.
- Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie występują.
- Zyski i straty nadzwyczajne nie występują.

Struktura środków pieniężnych:

Treść Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2020 Zmiany
Środki pieniężne w 
kasie

421,84 zł 0 zł -421,84 zł

Środki pieniężne w 
Banku PKO SA

12 433,77 zł 20 869,05 zł +8 435,28 zł

RAZEM 12 855,61 zł 20 869,05 zł +8 013,44 zł

- Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie występują.
- Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione 
w
sprawozdaniu finansowym nie występują.
- Wspólne przedsięwzięcia nie wymagające konsolidacji nie występują.
- Transakcje z podmiotami powiązanymi nie występują.
- Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein nie posiada 
żadnych udziałów
w innych jednostkach.
- W roku 2020 nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.
- Nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności 
Fundacji im.
Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein.
- Brak jest jakichkolwiek innych informacji niż wymienione powyżej, które 
mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik 
finansowy
jednostki.
- Za rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020 złożono Zeznanie o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych CIT 8 oraz Informację o odliczeniach od 
dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych  i zwolnionych od podatku
CIT-8/0 – w dniu 02.03.2020 r.
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- W 2020 r. w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.

ZARZĄD FUNDACJI IMIENIA SŁUŻEBNICY BOŻEJ MAGDALENY 
EPSTEIN:

Waldemar Skuratowicz Piotr Jantos Ewa Miller - Stefańska

                    Prezes            Wiceprezes            Sekretarz
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