
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RZYMSKIEGO 

CENTRUM AKADEMICKIEGO W ROKU 2019 

(za okres 01.01.2019 – 31.12.2019) 

  

1) Dane Fundacji: 

 

Nazwa:   Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego  

Adres siedziby: Kwidzyńska 1a, 04-695 Warszawa 

KRS:   0000521991,  

Data rejestracji: 03.09.2014 

NIP:   9522132099 

Regon:   147453213 

Status OPP  TAK 

 

Członkowie Zarządu Fundacji:  

Maciej Mazurkiewicz  - Prezes Zarządu 

Heros Musiał   - Członek Zarządu 

Jadwiga Zaręba  - Członek Zarządu 

Małgorzata Mazurkiewicz  - Członek Zarządu 

Rafała Kalinowski  - Członek Zarządu 

 

Cele statutowe fundacji:  

Celem Fundacji jest propagowanie działań oświatowo-kulturalnych, mających na celu 

rozwój nauk humanistycznych we wszystkich swych przejawach, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyficznej formacji, jaką otrzymują księża oraz klerycy Kościoła 

katolickiego. 

 

2) Działalność statutowa 

 

Fundacja realizuje cele pożytku publicznego poprzez:  

a) Udzielanie wsparcia osobom fizycznym, w kraju i zagranicą, które poświęcają się 

studiowaniu nauk humanistycznych.  

b) Udzielanie wsparcia, bez względu na jego formę, osobom duchownym i seminarzystom, 

którzy otrzymują formację w ośrodkach zależnych od Hierarchii kościelnej w kraju jak i 

poza jego granicami. 

c) Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się działalnością zgodną z celami 

Fundacji. 

d) Promowanie, bezpośrednio lub pośrednio we współpracy z innymi instytucjami, 

tworzenie, budowę, wyposażanie oraz utrzymanie różnych ośrodków, które przyczyniają 

się do osiągnięcia celów Fundacji,  

e) Współpraca w tworzeniu i utrzymaniu ekonomicznym instytucji zajmujących się 

zakwaterowaniem tak osób aspirujących do stanu kapłańskiego jak i samych kapłanów. 

f) Współpraca i wspieranie wydawania książek, broszur, biuletynów i innych publikacji 

związanych z celami Fundacji.  

g) Wspieranie badań ukierunkowanych na poznanie, promocję oraz poprawę studiów 

humanistycznych i teologicznych.  

h) Przeznaczanie na konkretne działania realizowane w kraju jak i zagranicą, w ramach 

celów statutowych Fundacji, środków finansowych otrzymanych od osób fizycznych i 

prawnych, ściśle przestrzegając woli darczyńców.  

i) Udzielanie poparcia i patronatu spotkaniom i konferencjom, których tematy są związane 

z celami działania Fundacji; w tym m.in. dotyczącymi problematyki poszanowania 

wolności i praw człowieka, w szczególności prawa do wychowania dzieci zgodnie z 

własnymi przekonaniami; 

j) Udzielanie merytorycznego i materialnego wsparcia uboższej młodzieży szkolnej z 

małych miast i wsi w dostępie do oświaty i nauki w celu podwyższenia ich kwalifikacji 

naukowych i zawodowych; 

k) Wspomaganie inicjatyw i instytucji naukowych, kulturalnych i edukacyjnych; 

l) Tworzenie i wspieranie działalności instytucji zajmujących się działalnością zgodną 

z celami Fundacji; 

m) Wspieranie, pośrednio lub bezpośrednio, działalności osób prawnych, w tym 

w szczególności organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, 

których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa lub wspieranie takiej 



działalności. 

 

Główne działania Fundacji w 2019 roku:  

a) Prezentacja idei Fundacji na spotkaniach z hierarchami Kościoła Katolickiego w Polsce 

b) Prezentacja idei Fundacji na spotkaniach z wiernymi Kościoła Katolickiego w Polsce 

c) Współpraca z absolwentami Uniwersytetu Świętego Krzyża i Uniwersytetu Navarry 

d) Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy oraz ambasadorów Fundacji 

e) Prowadzenie działań marketingowych promujących cele Fundacji, w tym: 

• udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, 

• zamieszczanie artykułów tematycznych na portalach i w prasie katolickiego 

• wydruk i dystrybucja materiałów marketingowych (ulotek, zakładek do książek, 

modlitwy za kapłana) 

• nagranie filmu z wypowiedziami księży studiujących na Uniwersytecie Św. Krzyża 

w Rzymie 

• emisja spotów reklamowych w radiowych rozgłośniach regionalnych 

f) Prowadzenie działań marketingowych promujących cele Fundacji w mediach 

społecznościowych: 

• strona www.furca.org  

• profil na Facebook: furcaorg 

g) Organizowanie zbiórek przy parafiach księży studentów  

h) Przeprowadzenie rekrutacji i wysyłka 7 księży na studia na Uniwersytecie Św. Krzyża w 

Rzymie: 

• Ks. Krzysztof Młotek (diecezja katowicka) 

• Ks. Maciej Biedroń (diecezja tarnowska) 

• Ks. Piotr Hoffman (diecezja poznańska) 

• Ks. Łukasz Duda (diecezja warszawska) 

• Ks. Jakub Ubysz Piasecki (diecezja kaliska) 

• Ks. Michał Buraczyński (diecezja warszawsko – praska) 

• Ks. Tomasz Zych (diecezja sandomierska) 

i) Przeprowadzenie rekrutacji i wysyłka 2 księży na studia na Uniwersytecie Navarry w 

Pampelunie: 

• Ks. Paweł Rybka (diecezja bydgoska) 

• Ks. Piotr Staryszak (diecezja rzeszowska)  

j) Zorganizowanie rekolekcji dla księży studentów wyjeżdżających na studia w 2019 

k) Promocja idei Fundacji w polskich parafiach zagranicą 

 

3) Działalność gospodarcza Fundacji: 

 

W raportowanym okresie Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

4) Przychody i koszty Fundacji: 

 

Przychody Fundacji ogółem:  352 378,87 PLN 

• w tym darowizny:      338 432,17 PLN 

• w tym 1%:     13 499,27 PLN 

 

Koszty Fundacji ogółem:   356 928,06 PLN 

• w tym stypendia:   336 806,79 PLN 

 

6) Zatrudnienie i dane finansowe: 

 

Fundacja posiadała 1 stałego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.  

 

Fundacja nie wypłacała nagród, premii ani innych świadczeń. 

 

Fundacja nie wypłacała członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji. 

 

Fundacja nie wypłacała członkom Rady Fundacji wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji. 

 

Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 

Stan rachunków bankowych (na dzień 31.12.2019): 

http://www.furca.org/


• mBank, nr 81 1140 2004 0000 3202 7530 7796 –  20.989,60 PLN, 

• mBank, nr 45 1140 2004 0000 3102 7530 8493 –  88.254,92 PLN 

• mBank, nr 05 1140 2004 0000 3912 0398 8664 –        51,29 EUR 

 

Fundacja nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa 

handlowego. 

 

Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

 

Fundacja nie nabywała środków trwałych. 

 

Wartość aktywów Fundacji na koniec 2019 r. wyniosła: 109.970,80 PLN 

 

7) Dotacje od jednostek administracji samorządowej 

 

Fundacja w roku 2019 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.  

 

8) Deklaracje podatkowe 

 

Fundacja rozliczała terminowo wszystkie swoje zobowiązania podatkowe. 

 

W roku 2019 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.  

 

Warszawa, dn. 10.09.2019 

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  

 

Maciej Mazurkiewicz  – Prezes Zarządu  

 

Rafał Kalinowski   – Członek Zarządu  

 

Jadwiga Zaręba - Członek Zarządu 

 

Heros Musiał  - Członek Zarządu 

 

Małgorzata Mazurkiewicz – Członek Zarządu 

 

 


