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Fundacja Na Swoim Miejscu 
 

Sprawozdanie merytoryczne za okres 
01.01.2019 – 31.12.2019 

 
 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI 
 
Fundacja Na Swoim Miejscu została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 15.09.2014 r. Rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.11.2014 r. 
 
Siedziba: 05-500 Piaseczno, ul. Królewskie Lipy 5 m. 25 
Tel.: 691306746 
NIP: 123-129-03-75 , Regon: 147437059, Numer KRS: 0000523478 
 
Numer konta bankowego Fundacji: 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 75 2030 0045 1110 0000 0394 8110 
 
Rada Fundacji 
Paweł Michał Witkowski - przewodniczący 
Ewa Maria Ziętek 
Marek Jurek 
 
Zarząd Fundacji 
Prezes Fundacji – Paulina Gajewska, zamieszkała w Piasecznie ul. Królewskie Lipy 5 m.25 
Wiceprezes Fundacji – Anna Porczyk, zamieszkała w Piasecznie ul. Szkolna 8 m. 27. 
Sekretarz Fundacji – Bartłomiej Maciej Gajewski, zamieszkały w Piasecznie ul. Królewskie 
Lipy 5 m.25 
 
Celami działania Fundacji są: 
1. Promocja rozwoju osobowego, opartego na wartościach chrześcijańskich zgodnych 

z nauką Kościoła Katolickiego; ukazywanie wartości i godności osoby oraz jej potencjału, 
2. Propagowanie nowoczesnych form przekazu kultury i wiary katolickiej oraz promocja 

kultury chrześcijańskiej, 
3. Wspieranie dzieł Ruchu Światło-Życie oraz inicjatyw ewangelizacyjnych, 
4. Działania profilaktyczno-wychowawcze, wspieranie rodziny, promocja wolności od 

nałogów i zniewoleń oraz ochrona życia, 
5. Odkrywanie i promowanie wartości kobiecości i męskości zgodnych z prawem 

naturalnym,  
6. Tworzenie przestrzeni odkrywania i realizowania pasji oraz wyrażania siebie w formach 

artystycznych, 
7. Kształtowanie postawy obywatelskiej oraz odpowiedzialności za życie społeczności 

lokalnej, 
8. Propagowanie idei rozwoju zrównoważonego oraz kształtowanie wrażliwości na 

dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne. 
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w zakresie: 
1. Wspieranie i organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych i formacyjnych oraz innych 

wydarzeń o charakterze religijnym, 
2. Upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych, służących rozwojowi 

człowieka wolnego od nałogów i uzależnień,  
3. Inspirowanie i organizowanie wydarzeń w duchu Nowej Kultury (rozwijanie wartości 

osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia, rozwijanie odpowiedzialności za 
tworzenie i przekształcanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy, w oparciu o uniwersalne 
wartości chrześcijańskie), 

4. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów oraz innych 
działań edukacyjnych, 

5. Prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych wspierających rozwój osobowy 
człowieka oraz promujących inne cele Fundacji, 

6. Organizowanie i finansowanie działalności artystycznej, wydawniczej, filmowej 
i multimedialnej w zakresie określonym w celach Fundacji, 

7. Organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych zgodnych z celami Fundacji, 
8. Organizowanie i wspieranie programów profilaktyczno-wychowawczych, 
9. Organizowanie wycieczek, wyjazdów i innych wydarzeń o charakterze turystyczno-

krajoznawczym zgodnych z celami Fundacji, 
10. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej ludziom, którzy tej pomocy w szczególny 

sposób potrzebują,  
11. Współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele,  
12. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji. 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
II. DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

1. Orszak Trzech Króli 
 
 Orszak Trzech Króli został w tym roku zorganizowany w Piasecznie po raz czwarty. W 
tym roku największą nowością i atrakcją była niewątpliwie drewniana szopka, 
zaprojektowana i zbudowana specjalnie na potrzeby Orszaku przez Krzysztofa Kasiedczaka. 
Również liczba jej „mieszkańców” w stosunku do poprzedniego roku znacznie wzrosła: 
oprócz Maryi i Józefa (odgrywanych przez Zofię i Mateusza Markiewiczów) z Dzieciątkiem, 
pojawiły się w niej także aniołki i pastuszkowie, w role których wcieliły się dzieci z Punktu 
Przedszkolnego Harwardzik. Jak co roku można było w niej także podziwiać żywe zwierzęta: 
owce i kozy. 

Trasa Orszaku wiodła, tak jak w roku ubiegłym, ulicami Kościuszki, Wschodnią i 
Sierakowskiego. Na uczestników pochodu czekały atrakcje w postaci mansjonów 
przygotowanych na balkonach znajdujących się po drodze budynków. Aniołowie wskazywali 
drogę, diabły usiłowały odwieść Orszak od zmierzania do celu wędrówki, a św. Faustyna, św. 
Jan Paweł II i św. Maksymilian Kolbe wygłosili swoje przesłania, które na różny sposób 
odnosiły się do hasła tegorocznego Orszaku: „Nadzieją się cieszą”. Nie zabrakło również 
tanecznej interpretacji pokłonu pasterzy w wykonaniu Klubu Sportowego „Grawitacja”. Przez 



 

 3 

cały czas uczestnikom marszu towarzyszyły muzycznie połączone siły schól z Jazgarzewa i 
Józefosławia. 

Zwieńczeniem pochodu był pokłon Trzech Króli, wraz z orszakami, u stóp 
betlejemskiej stajenki. Następnie wszyscy udali się do domu parafialnego na wspólne 
kolędowanie pod przewodnictwem zespołu Rodzinne Granie i jego gości. 

 
Pogoda była dla nas w tym roku raczej łaskawa, jednak nie ma Orszaku bez zmarzniętych 
nosów i uszu – można było zatem rozgrzać się w tradycyjnej orszakowej kawiarence, gdzie 
serwowano herbatę, kawę, kakao i słodycze. 
W organizację naszego Orszaku z roku na rok zaangażowanych jest coraz więcej osób. 
Wszystkim pragniemy z serca podziękować za poświęcony czas, siły i hojne dzielenie się 
swoimi talentami. 
 
 Rozliczenie kosztów projektu: 
 

Data Operacja Koszt Opis 

03.01.2019 Zakup materiałów  453,87 zł Zakup tkanin  
04.01.2018 Zakup materiałów 94,77 zł Zakup art. papierniczych 

04.01.2018 Zakup usług 48,00 zł Oplata skarbowa za wydanie decyzji dot. 
Orszaku 

06.01.2018 Zakup usług 417,00 zł Usługa gastronomiczna - obiad dla 
wolontariuszy  

06.01.2018 Zakup usług 630,00 zł Obsługa kawiarenki  
21.01.2018 Zakup materiałów 241,08 zł Zakup art. promocyjnych (magnesy)   
24.01.2018 
31.01.2020 
31.01.2020 
31.01.2020 

Zakup usług 
Zakup materiałów 
Zakup materiałów 
Zakup materiałów 

188,00 zł 
1355,89 zł 

260,00 zł 
37,89 zł 

Opłata za bariery ochronne   
Zakup materiałów na budowę szopki 

Zakup koron 

Zakup ocieplaczy 

 
 Suma 3726,50 zł  

 
 

2. Pomoc dla Marty 
 
 Fundacja Na Swoim Miejscu od listopada 2017 roku wspiera finansowo leczenie 
Marty cierpiącej na silną depresję. Na cele terapii psychologicznej przekazaliśmy w 2019 roku 
łącznie 3600 zł. W stosunku do poprzedniego roku rozpoczęliśmy proces zmniejszana 
naszego wsparcia dla Marty Lipińskiej i stopniowego zwiększana ponoszonych kosztów przez 
nią samą. W tym roku przejęła ona na siebie koszty leczenia psychiatrycznego. I powoli 
zaczyna opłacać sesje psychoterapeutyczne. Pokazuje to, że leczenie przynosi owoce, Marta 
jest coraz bardziej samodzielna, chce sama brać za siebie odpowiedzialność, podejmować 
dodatkową pracę w trakcie swoich studiów. Jest to bardzo optymistyczna perspektywa. 
Fundacja dąży do tego by w kolejnym roku wsparcie dla Marty jeszcze bardziej się 
zmniejszało, oczywiście zgodnie z jej aktualnymi możliwościami. 
 

Operacja Koszt Opis 

Zakup usług 3 600,00 zł Usługa psychoterapii  
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III. PRZYCHODY 
Przychody w 2019 r. wyniosły 6 042,26 zł. Przychody powstały na skutek wpłat pieniężnych 
na realizacje celów statutowych.  
 
IV. PRACOWNICY FUNDACJI 
 
Członkowie Zarządu, Rady oraz księgowa pracowali społecznie. 
 
VI POZOSTAŁE INFORMACJE 
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani 
pozostałych środków trwałych. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych. Nie 
podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 
Wartość aktywów na dzień 31.12.2019: 6 749,29 zł 
Zobowiązań krótkoterminowych: 235,00 zł 
 
W okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 
 
W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. nie była przeprowadzona kontrola. 


