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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Fundacji EDUKACJA FINANSOWA CROWN 

za rok 2021 

1. Fundacja EDUKACJA FINANSOWA CROWN, z siedzibą w Warszawie ustanowiona została  
przez grono fundatorów w składzie: Anna Jolanta Czech, Czesław Maciej Czech, Julietta Miara, 
Zdzisław Miara, Dawid Roman Mrotek, Wojciech Ireneusz Nowicki, Iwona Styczeń, Elżbieta Wrotek 
dnia 19 lutego 2016 i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod nr KRS 0000626718 (data wpisu do KRS 
05.07.2016) oraz otrzymała numer REGON: 364910007 oraz NIP: 9512416145. Fundacja 
rozpoczęła działalność z dniem 1.07.2016. 

2. Siedziba fundacji mieści się w Pruszkowie, ul. Zamiejska 7, 05-802 Pruszków. 

3. Władze statutowe Fundacji na dzień 31.12.2021 stanowią: 

Zarząd: 

• Dawid Mrotek – Prezes Zarządu 

• Artur Kalicki – Vice Prezes 
 

Rada Fundacji (organ nadzoru) w składzie:  

• Julietta Miara,  

• Zdzisław Miara, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, 

• Dawid Roman Mrotek,  

• Elżbieta Wrotek 
• Iwona Styczeń, 

• Ewa Bareła, 

• Marek Pachała. 

4. Celem statutowym fundacji jest: 

• działalność edukacyjna i doradcza w zakresie zarządzania zasobami, w tym finansami 

osób fizycznych, rodzin i organizacji non profit oraz tych działających w celu osiągnięcia 

zysku; 

• promowanie postaw i wartości chrześcijańskich, w szczególności w dziedzinach 

związanych z finansami, zarządzaniem, rozwojem zawodowym, biznesem  

i przedsiębiorczością; 

• działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
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• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  

oraz wspieranie rozwoju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 

• wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

• upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

• działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych, w tym promocja i organizacja 

wolontariatu; 

• wspieranie osób oraz organizacji chrześcijańskich w ich harmonijnym rozwoju. 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą; 

• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w rozdz. II §5 Statutu Fundacji, 

w zakresie określonym w pkt. 1 – 11. 

 

5. Fundacja swoje cele realizuje poprzez: 

• organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konsultacji, warsztatów, wykładów, kursów 
i konferencji; 

• organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 

• organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego; 

• opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych; 

• finansowanie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych związanych z zarządzaniem, 
rozwojem biznesu, edukacją finansową i rozwojem rynku pracy; 

• prowadzenie stron internetowych Fundacji Crown; 

• działalność przez media społecznościowe; 

• indywidulane porady dla osób nadmiernie zadłużonych; 

• realizowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży; 

• pomoc w wyborze ścieżki kariery; 

• prowadzenie poradnictwa oraz doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego,  
w tym dla osób bezrobotnych i osób pozostających bez pracy, 

• działania z zakresu edukacji finansowej dzieci i młodzieży; 

• wspieranie osób wychodzących z bezrobocia poprzez wydawanie publikacji i szkolenia; 

• wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wydawanie publikacji 
i szkolenia; 

• seminaria i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny 
z wartościami chrześcijańskimi; 

• wspieranie działalności osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji; 

• opracowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluowanie i rozpowszechnianie własnych 
programów edukacyjnych, społecznych, finansowych, inspirowanie i koordynację inicjatyw 
społecznych związanych z realizacją celów Fundacji; 
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• działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji, polegającą na wydawaniu 
broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek itp. i ich rozpowszechnianiu; 

• współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z kościołami i związkami wyznaniowymi  
i innymi organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i za granicą; 

• prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami i osobami 
fizycznymi działającymi na rzecz edukacji finansowej, zarządzania, biznesu i rozwoju 
przedsiębiorczości; 

• promowanie kreatywnych form myślenia i działania, upowszechnianie nowych idei rozwoju 
osobistego; 

• organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i merytorycznej; 

• udzielanie darowizn celowych kościołom i organizacjom chrześcijańskim na cele związane 
z rozwojem ewangelizacji i chrześcijańskiej formacji; 

• ukierunkowane wspieranie liderów chrześcijańskich w ich rozwoju i działalności 

 
6. W 2021 roku Fundacja podjęła następujące działania 

 Działania statutowe szkolenia i konferencje 

 

-- Odpłatne działania Statutowe 

 

Konferencja „Biblia o Finansach” jest jednodniowym wydarzeniem, podczas którego 

uczestnicy poznają podstawy zarządzania finansami w Boży sposób. Konferencja obejmuje 

sześć sesji wykładowych prezentowanych przez certyfikowanych wykładowców Edukacji 

Finansowej Crown. Treść wykładów została merytorycznie opracowana przez Edukację 

Finansową Crown. Uczestnicy otrzymują Podręcznik Konferencyjny, w którym mogą 

sporządzać notatki z konferencji. Wykładom towarzyszy projekcja filmu z serii „Boże 

rozwiązania” oraz historie przemiany życia osób, które wcześniej zetknęły się z nauczaniem 

Edukacji Finansowej Crown i zastosowały je w życiu osobistym i rodzinnym.  

W 2021 roku zorganizowano pięć konferencji „Biblia o Finansach”, jedną stacjonarną  
w Białymstoku i cztery online: 30 stycznia, 17 kwietnia, 20 listopada i 11 grudnia. 
Przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2021 konferencje BOF online były dostępne także  
z opcją bezpłatnego uczestnictwa z kodem DARODCROWN za 0zł. Z bezpłatnego kodu 
skorzystało ponad 600 osób. 
 
Konferencja w Białymstoku została zorganizowana przy współpracy z Ruchem Nowej 
Ewangelizacji i dofinansowana ze środków Fundacji EFCrown. Wzięło w niej udział 35 osób.  
W konferencjach „Biblia o Finansach” online uczestniczyły osoby z Polski i innych krajów. 
Odnotowaliśmy ponad 700 zgłoszeń, ale szacujemy, że faktycznie w konferencjach mogło 
uczestniczyć od 40-60% zgłoszonych osób. 
 
 
 W 2021 roku sprzedaż podręczników konferencyjnych BoF wyniosła 215 szt.  
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Kursy Finansowe Crown trwają 10 tygodni. Uczestnicy biorący w nich udział codziennie 

przerabiają studium biblijne oraz treści tematyczne zawarte w Podręczniku Uczestnika. 

Szacujemy, że codzienna praca indywidualna zajmuje średnio 60 – 90 minut pomiędzy 

spotkaniami. Jeden raz w tygodniu odbywa się spotkanie grupy kursantów, które trwa ok 2-3 

godziny w celu wymiany doświadczeń i zastosowań praktycznych. Spotkania mogą odbywać 

się na żywo, za pośrednictwem komunikatora lub z wykorzystaniem technologii webinarowej.  

Obserwujemy, że treści i Słowo Boże, z którym uczestnik styka się podczas pracy nad 

materiałem prowadzi do przemiany życia. Uczestnicy uczą się sporządzania budżetu  

i zaczynają żyć w oparciu o jego założenia, dzięki czemu w ich budżecie pojawiają się środki  

na szybszą spłatę zadłużenia, pojawiają się oszczędności i chęć dzielenia się z innymi: zarówno 

ze wspólnotą Kościoła, jak i ubogimi.  

W 2021 Fundacja sfinansowała z Funduszu Stypendialnego udział w kursie finansowym Crown 

21 osobom, które wnioskowały o taką pomoc. Ponadto EFCrown przekazała środki  

z celowych darowizn liderom, którzy mogli zorganizować kursy z nieodpłatnym udziałem osób 

zainteresowanych. Z Funduszu Stypendialnego udzielono wsparcia w 2021 roku w kwocie 

ponad 13 tys. zł. 

W 2021 roku w kursach finansowych, czyli w średnio zaawansowanym nauczaniu Crown 

wzięło udział 700 osób. Dokładna liczba jest niemożliwa do ustalenia, ponieważ liderzy nie 

rejestrują swoich kursów w Fundacji, znamy jedynie liczbę sprzedanych podręczników, która 

za rok 2021 wyniosła 758 egzemplarzy. 

 

Kursy dla Liderów Crown są dwudniowym szkoleniem kontynuowanym indywidualnie na 

platformie internetowej. Szkolenie to przygotowuje niezależnych lokalnych liderów  

do organizowania działalności EFCrown w swoim środowisku, a w szczególności uczenia 

Bożych zasad zarządzania finansami. Szkolenie przygotowuje liderów do działania w oparciu  

o materiały i metodologię EFCrown oraz ich certyfikuje.  

Certyfikacja lidera polega na jego uczestnictwie najpierw w szkoleniu na żywo lub online  

(10 godzin zajęć o charakterze warsztatowym), a następnie na samodzielnym przepracowaniu 

kursu online (ok. 100 godzin). Odpowiedzi udzielane w kursie przez uczestników są oceniane 

przez nauczyciela. Osoba, która uzyska ocenę powyżej 90% i w wystarczającym stopniu 

posiada kluczowe kompetencje lidera otrzymuje certyfikat. Kurs jest wymagający  

i prowadzony pod opieką tutorów. 

W 2021 roku zorganizowano 2 Kursy na liderów Crown, w których wzięło udział 24 osoby. 
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Szkolenie CoachWise TM Coaching Essentials od 2021 roku to nowa oferta szkoleniowa 
dedykowana dla liderów i instruktorów Crown oraz trenerów Kompasu Kariery, z której 
skorzystało pierwsze 8 osób. 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji osób pracujących na programach EFCrown,  
a w szczególności: 
 

• Poznanie i zrozumienie coachingu jako jednej z metod pracy rozwojowej 

• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

• Nauka stylu pracy opartego na partnerstwie i dialogu, ułatwiającego dotarcie  
do rozmówcy 

• Doświadczenie i nauka prowadzenia rozmów rozwojowych w sposób świadomy  
i ustrukturyzowany 

• Wzrost umiejętności przywódczych, w tym motywowania i samoświadomości  
w aktualnie pełnionej roli zawodowej 

Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Proca. 

 
--Nieodpłatne działania Statutowe: 

 

Prace Rady i Zarządu 

Rada EFCrown działa społecznie. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział  

w spotkaniach i pracę w organach Fundacji. W 2021 odbyło się 10 spotkań Rady. 

Członkowie zarządu w 2021 otrzymywali świadczenia za pracę na rzecz Fundacji.  

Członkowie organów Fundacji, jeżeli nauczają w ramach odpłatnej działalności Fundacji  

lub wykonują inne usługi na rzecz Fundacji, to wówczas mogą pobierać wynagrodzenie  

z wygenerowanego przez tę działalność przychodu. 

Szacujemy, że nieodpłatna praca członków Rady zajęła nie mniej niż 250 godzin. 

 
Nieodpłatne prowadzenie kursów 

Szacujemy, że 50% naszych Instruktorów i trenerów prowadziło Kursy Finansowe  

nie pobierając za to wynagrodzenia, działając w ramach swoich wspólnot formacyjnych i parafii 

(przygotowanie i przeprowadzenie jednego Kursu finansowego zajmuje prowadzącemu  

ok. 35-40 godzin). Daje to ok. 800 godzin pracy społecznej. Kursy są prowadzone  

i organizowane przez niezależne od Fundacji jednostki.   

 

Coaching Finansowy 

W ramach nieodpłatnych działań EFCrown lokalni liderzy prowadzili coaching finansowy. 

Podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację np. kursów finansowych, konferencji czy 

przy innych okazjach, liderzy i instruktorzy EFCrown spotykają ludzi, którzy chcą z kimś 

kompetentnym porozmawiać o swojej sytuacji finansowej. Zwykle są to osoby nadmiernie 

zadłużone. Takim osobom nasi liderzy i instruktorzy pomagają nieodpłatnie w formie 

coachingu finansowego. 
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Dwa „Spotkania Przyjaciół i Partnerów Crown” oraz „Spotkanie współpracowników  

oraz wolontariuszy Crown”. 

Fundacja zorganizowała w 2021 roku spotkania z przyjaciółmi, partnerami, 

współpracownikami i wolontariuszami, których celem było przybliżenie uczestnikom wizji, 

misji, działań i planów EFCrown. Spotkania dały możliwość budowania dobrej atmosfery 

współpracy i dalszego jej rozwoju. Były także zachętą do dalszego wspierania finansowego 

działań fundacji. 

Spotkania były wydarzeniami online – „Dzień przyjaciół i partnerów Crown” odbył się  
w miesiącach luty oraz czerwiec a spotkanie współpracowników i wolontariuszy we wrześniu 
2021. W tym ostatnim uczestniczyło 15 osób. 
 

Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski 
 
Fundacja Edukacja Finansowa Crown kontynuowała rozpoczętą w 2020 roku współpracę  
z organizacją Ewangeliczna Polska jako partner merytoryczny w ramach Akademii Mentoringu. 
W grupie mentorów dwóch edycji 2020/2021 i 2021/2022 reprezentujących Crown znaleźli się: 
Zdzisław Miara, Iwona Styczeń, Beata Mrotek, Aldona i Piotr Hołyńscy. 
 
Akademia Mentoringu Ewangelicznej Polski to 10-miesięczny program, mający na celu 
dopasowany do indywidualnych potrzeb przepływ wiedzy i doświadczenia, oparty o wartości 
ewangelicznego chrześcijaństwa. 
 

 Uczestnicy AMEP prowadzeni przez mentorów z EFCrown uzyskali: 

• Minimum osiem spotkań z Mentorem – osobistych lub on-line. 
• Dostęp do doświadczeń osoby, która będąc ugruntowana w wierze  

i wartościach chrześcijańskich umie żyć i pracować zgodnie z tym, co głosi. 
• Wiedzę, która jest sprawdzona i wypróbowana w osobistym doświadczeniu 

Mentora. 
• Pakiet trzech, dwugodzinnych szkoleń dotyczących mentoringu. 
• Zaświadczenie (certyfikat) ukończenia Akademii Mentoringu. 

Mentorzy pracowali w programie AMEP nieodpłatnie. (https://ewangeliczna.pl/mentoring)  

  

https://ewangeliczna.pl/mentoring
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Webinaria edukacyjne i szkoleniowe dla trenerów, liderów i instruktorów 2021  
 

W 2021 roku Fundacja kontynuowała rozpoczęte w latach poprzednich działania na rzecz 

rozwoju liderów i trenerów w ramach działalności nieodpłatnej w formie webinariów 

edukacyjnych i szkoleniowych. 

Odbył się jeden Webinar tematyczny dla trenerów Kompasu Kariery na temat: Kluczowe 

pytania w procesie omówienia raportu. Miał miejsce w dniu 07 października 2021 i był #7  

z kolei webinarem dla trenerów Kompasu Kariery. Webinar przygotował i zaprezentował  

Krzysztof Najdowski. 

Ponadto w ramach Akademii Lidera odbyły się jeszcze dwa inne Webinary. Pierwszy na temat: 

Odkrywając coaching cz.2 był poprowadzony przez Dawida Wawrzyniak 21 marca 2021. Drugi 

to  Obszary wpływu lidera przeprowadzony przez Henryka Wieja 17 czerwca 2021. 

 

Fundacja podejmowała działania aktywizujące i rozwijające kompetencje dla liderów Crown  

w ramach Akademii Lidera. 

W 2021 roku były kontynuowane webinaria w ramach Akademii Liderów Crown. 

Ponadto Zarząd Fundacji podjął decyzję o organizacji regionalnych spotkań na żywo z liderami 

Crown w różnych częściach Polski. Pierwsze z takich spotkań odbyło się w Białymstoku  

we wrześniu, a kolejne we Wrocławiu w listopadzie 2021 z udziałem w sumie ok 20 liderów 

Crown. Kolejne zostały zaplanowane na 2022 rok. Liderzy obecni na spotkaniach otrzymali  

od Fundacji nieodpłatnie publikacje Crown. 

 

 
 
Nieodpłatne webinaria otwarte i materiały Crown 
 

W 2021 roku Edukacja Finansowa Crown udostępniała nadal nieodpłatnie treści w formie 
webinarów otwartych oraz darmowe materiały na stronie https://crown.org.pl/badzmy-
w-tym-razem/ do pobierania i udostępniania.  
 
Treści opracowane przez Fundację z zakresu zarządzania finansami były dostępne w mediach 
społecznościowych np. Kwadrans o finansach, który jest nową formą spotkań online. 
Cotygodniowy Restream na Facebooku i Youtube pt. „Kwadrans o Finansach” w każdy piątek 
o 9:00-9:15 to rozmowa dwóch liderów na temat finansów z perspektywy Bożej ekonomii.  
W 2021 odbyły się 24 „kwadranse”. Nagrania są udostępnione na kanale Facebook i YouTube 
Fundacji. 
 

  

https://crown.org.pl/badzmy-w-tym-razem/
https://crown.org.pl/badzmy-w-tym-razem/
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Rozważanie biblijne w aplikacji biblijnej w  serwisie Bible YouVersion 
 
EFCrown przygotowała w polskiej oraz rosyjskiej wersji językowej rozważania pt. „Zrozumienie 
Bożego spojrzenia na pieniądze” i udostępniła w aplikacji biblijnej w serwisie Bible YouVersion 
http://bible.us/r/7Gt dostępnej w aplikacji na telefonach. 
 

 
Nieodpłatne materiały video: 
 

• 5 kluczowych postaw na 2021 – Chuck Bentley 

• Odnowiona wiara – Chuck Bentley 

• W Jaki Sposób Kościół Na Początku Swej Historii Podszedł do Dwóch Niszczących 
Epidemii? cz.1 i cz. 2 

• Seria seansów online z wykorzystaniem cyklu czterech filmów z serii Boże 
rozwiązania w tym: 

o Wywyższony (obejrzało ponad 600 osób) 
o Oliwa wdowy 
o Bogacz i Łazarz 
o Abraham i Izaak 

 
 
Nowości wydawnicze: 
 
EFCrown wprowadziła w 2021 nowości wydawnicze. Książki „Twoje Pieniądze się Liczą”  
oraz „Największe błędy finansowe opisane w Biblii” stały się dostępne w formie audiobooka 

oraz na czytniki w formacie e-pub. 
  

http://bible.us/r/7Gt
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7. Działalność organów nadzoru. Uchwały Rady Fundacji: 

• Nr (1) 1/04/2021 z dn. 26.04.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

za rok 2020 

• Nr (2) 2/04/2021 z dn. 26.04.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 

za rok 2020 

• Nr (3) 1/10/2021 z dn. 27.10.2021 w sprawie zmiany w wypłacie świadczeń dla Zarządu 

Fundacji 

 

Uchwały o charakterze deklaratywnym weszły w życie z dniem ich uchwalenia przez Radę 

Fundacji.  

W 2021 odbyło się 10 spotkań Rady on-line i głosowania przy użyciu elektronicznych środków 

komunikacji. 

Nie odbywały się spotkania Rady EFCrown w formie stacjonarnej. 

 

 

8. Zmiany osobowe w Zarządzie i Radzie Fundacji 

Nie przeprowadzano zmian osobowych w organach Fundacji. Zarząd zgłosił 2 kandydatów do Rady 

Fundacji (Sławomir Grusza, Michał Maliński), którzy uczestniczyli w spotkaniach Rady  

w charakterze doradczym bez prawa do głosowania. 
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9. Działania Zarządu i podjęte inicjatywy w 2021: 

Zarząd pracował zarówno wspólnie z Radą jak i samodzielnie oraz uczestniczył we wszystkich 

10 spotkaniach  Rady Fundacji informując o podejmowanych działaniach i bieżącej sytuacji 

finansowej. 

• Opracowanie i wdrożenie projektu AKF (Arkusz Księgowo - Finansowy) - narzędzia  
do zarządzania finansami Fundacji w obszarze rejestrowania, raportowania i planowania 
wydatków i przychodów. 

• Zaproszenie i wprowadzenie do współpracy na poziomie organów fundacji w charakterze 
doradczym nowych kandydatów do Rady. 

• Kontynuacja współpracy z Ewangeliczną Polską w ramach drugiej edycji Akademii 
Mentoringu.  

• Kontynuowanie pracy i zachęty do wspierania finansowo fundacji co przełożyło się  
na wzrost poziomu darowizn w roku 2021 o 70% w stosunku do 2020. 

• Rozpoczęcie programu szkoleniowego dla liderów we współpracy z Fundacją Proca - 
CoachWise TM Coaching Essentials.  

• Powołanie zespołów: medialnego i fundraisingowego oraz nowe osoby jako wolontariuszy do 
pracy nad istotnymi rozwojowo obszarami. 

• Przygotowanie 18 minutowego materiału wideo do audiobooka – „Pierwszy kościół wobec 
dwóch  niszczących epidemii” we współpracy z wolontariuszką Martą Radziszowską, który jest 
dostępny na kanale YouTube fundacji. 

• Stworzenie i uruchomienie cotygodniowego Restreamu na Facebooku oraz kanale YouTube 
fundacji pt. „Kwadrans o Finansach” w każdy piątek o 9:00 -9:15. Rozpoczęcie w kwietniu 2021. 
W całym 2021 roku nagranych zostało 24 Kwadranse. 

• Przygotowanie w polskiej wersji językowej dwóch nauczań Chucka Bentley i udostępnienie na 
naszym kanale YT pt. „Odnowiona wiara” oraz „5 kluczowych postaw na 2021”.   

• Rozszerzenie oferty sprzedażowej o audiobooki. „Twoje pieniądze się liczą” oraz „Największe 
błędy finansowe opisane w Biblii” 

• Rozpoczęcie projektu: 100 kompasów kariery dla nastolatków z domów dziecka. 
Przygotowanie strony opisującej projekt w języku polskim oraz angielskim. Rozpoczęcie zrzutki 
dla tego projektu oraz uruchomienie dedykowanego subkonta dla darowizn. Na projekt 
zebrano 5650 zł. 

• Rozwój współpracy z nowymi i obecnymi partnerami fundacji między innymi Ewangeliczna 
Polska, Fundacja Dla rodziny, Fundacja Proca, Fundacja Joungtree. 

• Znaczny wzrost aktywności w obszarze social media – ilość postów i filmów: Facebook, 
Instagram, Youtube. Publikacja regularna postów oraz regularna wysyłka newsletterów.  

• W roku 2021 członkowie Zarządu brali udział w następujących wydarzeniach: 
o 12.2021 - Prezes Dawid Mrotek reprezentujący Fundację wygłosił wykład podczas 

zjazdu Akademii Przedsiębiorczości Aptissimi  pt. „Detronizacja mamona” 
o 09.2021 – udział Dawida Mrotek w corocznej krajowej konferencji Ewangelicznej 

Polski w Warszawie. Udział jako partnera merytorycznego  
o 09.2021 – reprezentacja fundacji przez wiceprezesa Artura Kalickiego na spotkaniu 

Fundacji Charis w Łodzi  

• Przygotowanie prezentacji do zbierania wsparcia w grupie darczyńców wraz z projektem 
dyplomów dla darczyńców i pozyskanie nowych darczyńców. 

• Przygotowanie nowego wzoru certyfikatu po zakończeniu kursu KLC 
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• Rozwój i uporządkowanie strefy lidera na stronie internetowej fundacji o nowe zasoby,  
w tym: 

o Seria filmów Boże rozwiązania – dostępna do obejrzenia online 
o Materiały dla liderów do prowadzenia kursów 
o Wszystkie nagrania z Akademii Liderów 
o Ankieta kontaktowa dla liderów 
o Lista liderów Crown – ankieta zgłoszeniowa 

• Kontynuowanie regularnych szkoleń dla liderów – KLC 2 razy w roku: kwiecień, wrzesień. 

• Kontynuowanie przygotowań do uruchomienia sprzedaży kompasu kariery w ramach fundacji. 

• Zorganizowanie dla środowiska liderów Crown i trenerów Kompasu Kariery trzech 
webinariów szkoleniowych. 

• Przygotowanie polskiej oraz rosyjskiej wersji rozważania p.t. „Zrozumienie Bożego spojrzenia 
na pieniądze” dostępnej w aplikacji biblijnej w  serwisie Bible YouVersion http://bible.us/r/7Gt 

• Przygotowanie książek w wersji na czytniki: TPSL i „Największe błędy finansowe w Biblii” 

• Wstępne ustalenia w temacie przejęcia umowy wydawniczej książek Elżbiety Wrotek: autorki 
– „Jedność małżeńska a finanse” i „Pułapki na drodze do wolności finansowej” 

• Wykupienie z wydawnictwa Monumen całego nakładu książki „Jedność małżeńska a finanse” 

• Wydanie książki – „Biznes zgodny z Biblią” w nakładzie 500 szt. wyłącznie dla Crown 

• Zorganizowanie wydarzeń „Dzień przyjaciół i partnerów Crown” w miesiącach luty oraz 
czerwiec 2021 

• Zorganizowanie spotkania online wolontariuszy we wrześniu. Uczestniczyło w nim 15 osób. 

• Rozdzielenie informatyczne funkcjonowania strony internetowej fundacji oraz sklepu. 

• Zorganizowanie konferencji online Biblia o finansach w 2021. 

• Nagranie serii seansów online z wykorzystaniem cyklu czterech filmów z serii Boże rozwiązania 
w tym: 

o Wywyższony (obejrzało ponad 600 osób) 
o Oliwa wdowy 
o Bogacz i Łazarz 
o Abraham i Izaak 

• Został przyjęty przez Radę Fundacji program uporządkowania sytuacji z liderami, którzy nie 
ukończyli KLC.  

• Rozpoczęcie procesu aktualizacji szaty graficznej podręcznika pt. Sekret - dla dzieci.  

• Przygotowanie stacjonarnej konferencji - Biblia o finansach we współpracy z Ruchem Nowej 
Ewangelizacji z Białegostoku. Było na niej około 35 osób. 

• Rozpoczęcie stacjonarnych regionalnych spotkań z liderami.  

• Uzyskanie zgody od Crown USA na dystrybucję książki [audiobook oraz na czytniki] – TPSL  
oraz Największe błędy finansowe – bez ograniczeń terytorialnych. 

• Rozpoczęcie i eksperymentowanie z wykorzystaniem automatycznych webinariów typu 
evergreen. W ten sposób wyświetlane były seanse online czterech odcinków Bożych 
rozwiązań. 

• Rozszerzenie możliwości wspierania fundacji poprzez wpłaty z zagranicy. Założenie konta  
w banku internetowym Wise dającym możliwość wpłat darowizn od osób mieszkających  
w Wielkiej Brytanii w funtach.  

• Rozpoczęcie przez Przemka Kajor regularnych spotkań dla liderów online - we środy. 

• Przeprowadzenie w listopadzie i grudniu 2021 konferencji BOF online z opcją bezpłatnego 
uczestnictwa z kodem DARODCROWN za 0zł. Ilość osób, które skorzystały z tej opcji wyniosła 
ponad 600 osób. 

• Nagranie i zamieszczenie na stronie www.crown.org.pl świadectw uczestników KFC  
oraz „Wspieram Crown bo …” 

  

http://bible.us/r/7Gt
http://www.crown.org.pl/
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10. Uchwały Zarządu Fundacji: 

• Nr (1) 1/01/2021 z dn. 25.01.2021 w sprawie projektu „100 Kompasów Kariery dla młodzieży 

z domów dziecka” 

• Nr (2) 2/01/2021 z dn. 25.01.2021 w sprawie powołania zespołów roboczych 

• Nr (3) 3/01/2021 z dn. 25.01.2021 w sprawie programu studium biblijnego nt finansów  

na platformie Bible YouVersion i produkcji audio dla publikacji joelnews.org 

• Nr (4) 4/01/2021 z dn. 25.01.2021 w sprawie ustanowienia Funduszu Stypendialnego 

• Nr (5) 1/03/2021 z dn. 08.03.2021 w sprawie sposobu rozliczania niektórych kosztów  

w fundacji 

• Nr (6) 2/03/2021 z dn. 08.03.2021 w sprawie przygotowania filmów „Boże rozwiązania”  

do emisji on-line 

• Nr (7) 3/03/2021 z dn. 08.03.2021 w sprawie rozliczeń w ramach Funduszu Stypendialnego  

i uszczegółowienia uchwały Nr (4) 4/01/2021 z dn. 25.01.2021 

• Nr (8) 1/09/2021 z dn. 20.09.2021 w sprawie dofinansowania BoF Białystok 

• Nr (9) 1/09/2021 z dn. 20.09.2021 w sprawie produkcji audiobooków i e-booków TPSL i NBF 

• Nr (10) 1/11/2021 z dn. 08.11.2021 w sprawie organizacji i finansowania spotkań regionalnych 

liderów EFCrown 

11. Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców Spółki EFCrown Spółka z o.o. 

• Nr 1 z dn. 17.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 

• Nr 2 z dn. 17.05.2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020 

• Nr 3 z dn. 17.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2020 

• Nr 4 z dn. 17.05.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki 

• Nr (5) 1/10/2021 z dn. 27.10.2021 w sprawie wstrzymania wypłat świadczenia dla członka 

zarządu Spółki EFCrown 
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12. Fundacja prowadziła w 2021 roku działalność gospodarczą przez zależną spółkę EFCrown  

sp. z o.o. 

13. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów przez EFCrown Sp. z o.o.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,  

 
I. Informacje o strukturze przychodów 

źródła i wysokość  

II. Informacja o poniesionych 

kosztach: sprzedanych towarów i 

administracyjne - te dane wynikają 

ze sprawozdania finansowego z 

części rachunek wyników oraz 

informacji dodatkowej  

III. Informacje o strukturze kosztów 
 

 

 

  

Przychody ze sprzedaży 159 478,20 

Przychody finansowe – odsetki bankowe 47,45 

Pozostałe przychody operacyjne – darowizny z Fundacji 3 441,40 

Pozostałe przychody operacyjne  0,00 

 

 

Koszt sprzedanych towarów: 37 508,02 

Koszty administracyjne: 150 512,72 

- zużycie materiałów i energii 1 712,50 

- usługi obce 124 591,22 

- wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 

- ubezpieczenia społ. i inne narzuty  

- podatki i opłaty 2 205,00 

Pozostałe koszty operacyjne  0,10  

Pozostałe koszty finansowe 5,58  

 

14. Dane o liczbie osób zatrudnionych: w 2021 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.  

Spółka wypłacała świadczenie dla prezesa Zarządu z tytułu pełnionej funkcji. 

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

Spółka za 2021 r. składała następujące deklaracje skarbowe: 
CIT -8 – zobowiązanie podatkowe na dzień 31.12.2021 r. 0 zł 

Spółka nie jest podatnikiem podatku VAT. 
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16. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w Fundacji Edukacja Finansowa Crown,  
Informacje o strukturze przychodów – 
źródła i wysokość 

 

Przychody  143 768,04 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – darowizny krajowe 104 598,09 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: konferencje; kursy 37 168,38 

Pozostałe przychody operacyjne 1 998,51 

Przychody finansowe  3,06 

 

17. Informacja o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych, administrację (czynsze, 

opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność gospodarczą, pozostałe koszty - te dane również 

wynikają ze sprawozdania finansowego organizacji z części rachunek wyników (albo zysków i strat 

jeśli to fundacja z działalnością gospodarczą) oraz informacji dodatkowej  

Informacje o strukturze kosztów 
 

Koszty razem 137 582,73 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej  19 394,92 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej  55 476,09 

Koszty pozostałej działalności statutowej 6 620,64 

Koszty zarządu 56 034,07 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 

Koszty finansowe 57,01 

 
Rozliczenie wyniku na działalności 
statutowej 
  

Wynik na działalności statutowej 60 274,82 

w tym:  
działalność statutowa nieodpłatna 85 203,17 

działalność statutowa odpłatna -18 307,71 

pozostała działalność statutowa -6 620,64 

 
Wynik roku obrotowego 6 185,31 

 

18. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji w 2021 r.: 0 osób.  

Fundacja wypłacała świadczenia dla członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji.  

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowej:   

Fundacja nie otrzymała żadnych środków z tych źródeł. 

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

Fundacja za 2021 r. składała następujące deklaracje skarbowe: 

CIT -8 z zał. Cit-8/O oraz CIT-D– zobowiązanie podatkowe na dzień 31.12.2021 r. kwota  0 zł. 

VAT – 9M 

Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT. 


