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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina ŻARKI

Powiat MYSZKOWSKI

Ulica UL. MARSZ. JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ŻARKI Kod pocztowy 42-310 Poczta ŻARKI Nr telefonu 

Nr faksu E-mail katthi@poczta.onet.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24292560900000 6. Numer KRS 0000419808

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jarosław Kuc Prezes Zarządu Fundacji TAK

Jarosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Katarzyna Słonczyńska Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Łapaj Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Arkadiusz Drążkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Baliński Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ANIOŁ MIŁOSIERDZIA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z § 8, pkt 2 Statutu Fundacji Anioł Miłosierdzia celem Fundacji 
jest:
2. Celem działania Fundacji jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw 
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa oraz niezależna działalność 
ewangelizacyjna, charytatywna i społeczna przejawiająca się poprzez: 
a) ewangelizację i posługę modlitewną również z wykorzystaniem nowych 
mediów 
b) tworzenie i ożywianie wspólnot charyzmatycznych
c) pomoc rodzinom ubogim, rozbitym, samotnym matkom
d) pomoc dzieciom ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym
e) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę życia od poczęcia
f) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez 
pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
g) wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania np. poprzez 
organizację wypoczynku wielodzietnych rodzin, ubogich rodzin, rozbitych 
rodzin oraz dla dzieci i młodzieży
h) wspieranie rozwoju kultury i sztuki
i) organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
j) wspieranie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
k) organizowanie wolontariatu

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Zgodnie z § 9 Statutu, Fundacja Anioł Miłosierdzia realizuje swoje cele 
przez:
 a) gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz wspierania 
dzieł i inicjatyw Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, a także wszelkich 
inicjatyw ewangelizacyjnych, pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i 
zdrowia,
 b) inspirowanie  inicjatyw indywidualnych oraz społecznych w zakresie 
ewangelizacji,  pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i zdrowia,
 c) organizację charyzmatycznych spotkań modlitewnych oraz ich 
transmisję, archiwizację i późniejsze rozprowadzanie odpłatne lub 
nieodpłatne,
 d) prowadzenie działalności budowlanej ośrodków rekolekcyjnych, 
szkoleniowych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, agroturystycznych, 
przedszkoli, sierocińców
 e) prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów katechetycznych, 
biuletynu informacyjnego Fundacji, kalendarzy i innych artykułów 
wydawniczych służących celom statutowym i ich odpłatne lub nieodpłatne 
rozpowszechnianie w celach ewangelizacji,
 f) pomoc klasztorom kontemplacyjnym i pustelniom,
 g) prowadzenie przedszkoli, szkół, hospicjów, ośrodków pracy chronionej, 
gospodarstw agroturystycznych, zakładów gospodarczych, firm 
produkcyjnych, handlowych, transportowych, usługowych, poradni,
 h) nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z podobnymi organizacjami 
i środowiskami w Polsce i za granicą,
 i) współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele,
 j) organizowanie rekolekcji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
całych rodzin i osób  indywidualnych,
 k) organizowanie pielgrzymek, szkoleń, warsztatów, seminariów, 
konferencji, wyjazdów o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym i 
religijnym,
 l) prowadzenie konsultacji i poradnictwa /psychologicznego, 
pedagogicznego oraz duchowego/,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

PROGRAMY DZIAŁAŃ:
1. Program pomocy "mogę i chcę pomóc"
Program pomocy przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych, rodzin rozbitych, osób samotnych i 
niepełnosprawnych, dla wszystkich osób żyjących w skrajnych warunkach życiowych. 
Realizowany był poprzez zakup  środków czystości, opału, środków pielęgnacyjnych, artykułów 
papierowych. Fundacja przy pomocy wolontariuszy i pracowników Fundacji przekazywała  pozyskane 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

towary potrzebującym  osobom, które zwróciły się z prośbą. Ponadto Fundacja udzieliła bezpłatnej 
pomocy prawnej dla 1 osoby. W ramach programu Fundacja przekazała łóżka rehabilitacyjne dla 4 
osób, chodziki dla 7 osób.
Fundacja w ten sposób pomogła około 22 osobom.

2. Program pomocy "nie zabraknie mi nigdy chleba"
Program ten przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych, rozbitych, osób samotnych i osób żyjących w 
skrajnych warunkach życiowych.
Realizowany był poprzez przygotowywanie i przekazywanie paczek żywnościowych rodzinom i osobom 
samotnym, jak i również poprzez przekazywania wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup 
żywności. W ramach programu co miesiąc rozdawany jest także chleb dla najbardziej potrzebujących. 
Programem objęto  9 rodzin. 

3. Program pomocy "idę do szkoły"
Program ten przeznaczony jest dla dzieci szkolnych i młodzieży pochodzących z  rodzin niepełnych i 
wielodzietnych, lub rodzin mających trudną sytuację materialną oraz osób młodych, które pragną 
podnosić swoje kwalifikacje a nie posiadają środków materialnych na dalsze kształcenie
Program realizowany był przez przekazanie podstawowych artykułów szkolnych takich jak: zeszyty, 
podręczniki, plecaki, pisaki, kredki, odzież szkolna i obuwie w postaci przygotowanych paczek przez 
wolontariuszy i pracowników Fundacji, zakup sprzętów potrzebnych do dalszego kształcenia.
Programem objęto około 78 dzieci i młodzieży.

4. Program pomocy "do każdej recepty dodaj dwie krople miłości"
Program ten przeznaczony jest dla osób chorych przewlekle, niepełnosprawnych, osób starszych, osób 
żyjących w trudnych warunkach bytowych, nie mających środków materialnych na zakup potrzebnych 
leków i środków medycznych, a także rehabilitację aby kontynuować dalsze leczenie.
Program realizowany jest przez zakup leków na podstawie wystawionych recept, materiałów 
medycznych, środków medycznych, pomocniczych środków ortopedycznych i przekazanie ich 
najbardziej potrzebującym a także poprzez wsparcie finansowe dla osób przewlekle chorych. 
Programem objęto 8 osób.

5. Program pomocy "Ach te święta ..."
Program ten przeznaczony jest dla rodzin i osób żyjących w skrajnych warunkach życiowych, osób 
samotnych i osób starszych.
Dla osób i rodzin objętych programem wolontariusze przygotowują 2x do roku paczki na święta Bożego 
Narodzenia i Wielkanoc. Są to głównie paczki żywnościowe. Paczki są rozwożone przez wolontariuszy i 
pracowników fundacji oraz wysyłane pocztą. Programem objęto około 22 rodziny.

6. Program pomocy "Mój nowy przyjaciel"
Program ten przeznaczony jest dla osób bezdomnych oraz osób z marginesu społecznego często 
samotnych i odrzuconych przez społeczeństwo.
Program realizowany jest przez  udzielenie wsparcia osobom bezdomnym i osobom z marginesu 
społecznego.
Fundacja przy pomocy wolontariuszy udziela wsparcia osobom bezdomnym w postaci rozmów 
motywacyjnych, pomocy doraźnej w postaci żywności, ubrań , leków, zawożeniu do lekarza, pomoc w 
uzyskaniu dokumentów z ZUS, KRUS, MOPS, sprawowanie opieki medycznej, motywacji zawodowej.
W ramach programu finansowano całoroczny przejazd co miesiąc na spotkania modlitewne 
prowadzone przez Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Programem objęto także osobę 
przebywającą w zakładzie karnym. Pomoc polega na przesyłaniu czasopisma "Ogień Jezusa" oraz 
materiałów biurowych w postaci kartek, długopisów, znaczków i kopert.
Programem objęto 20 osób.

7. Program pomocy "Przyjdźcie do Mnie wszyscy...."
Przeznaczony jest dla wszystkich osób samotnych, niepełnosprawnych, rodzin, dzieci i młodzieży. Dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej i dla osób zamożnych, którzy pragną odszukać i przyjść do 
Boga oraz zmienić swoje życie. 
Program realizowany jest poprzez pomoc w organizacji spotkań modlitewnych, które odbywają się w 
każdą drugą i trzecią sobotę miesiąca i organizowane są przez Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa. 
W ramach programu zapewniono sprzęt do przekazu internetowego oraz zapewniono warunki 
sanitarno-higieniczne. W ramach programu co miesiąc rozdawane jest 300 egz  czasopisma "Ogień 
Jezusa" , którego wydawcą jest Fundacja. W ramach programu Fundacja przystąpiła do realizacji 
zadania: budowa Domu Nowej Ewangelizacji w Czatachowej.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

149

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej POMOC RODZINOM 
UBOGIM , OPUSZCZONYM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM , 
ROZBITYM , SAMOTNYM 
MATKOM. 
Fundacja prowadziła 
następujące programy 
mające na celu realizację 
zadań statutowych:
1. Program pomocy 
"mogę i chcę pomóc"
Program przeznaczony 
jest dla rodzin 
wielodzietnych, osób 
samotnych i 
niepełnosprawnych, dla 
wszystkich osób żyjących 
w skrajnych warunkach 
życiowych. Polegał na 
przekazaniu 
podstawowych sprzętów 
AGD, środków czystości, 
opału i środków 
pielęgnacyjnych.
2. Program pomocy "nie 
zabraknie mi nigdy 
chleba"
Programem objęto osoby 
żyjące w trudnych 
warunkach materialnych. 
Osoby otrzymały paczki 
żywnościowe.
3. Program pomocy "idę 
do szkoły"
Program ten przeznaczony 

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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jest dla dzieci szkolnych i 
młodzieży które pragną 
podnosić swoje 
kwalifikacje a nie 
posiadają środków 
materialnych na dalsze 
kształcenie. Program 
realizowany był przez 
przekazanie 
podstawowych artykułów 
szkolnych. 
4. Program pomocy "do 
każdej recepty dodaj dwie 
krople miłości"
Program polegał na 
zakupie leków i 
materiałów medycznych 
oraz udział w finasowaniu 
rehabilitacji  dla osób 
ubogich.
5. Program pomocy "Ach 
te święta ..."
Dla osób i rodzin objętych 
programem wolontariusze 
przygotowują 2x do roku 
paczki na święta.
6. Program pomocy "Mój 
nowy przyjaciel"
Program ten przeznaczony 
jest dla osób bezdomnych 
oraz osób z marginesu 
społecznego. Program 
realizowany jest przez  
udzielenie wsparcia 
materialnego takim 
osobom
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

EWANGELIZACJA I 
POSŁUGA MODLITEWNA 
RÓWNIEŻ Z 
WYKORZYSTANIEM 
MEDIÓW, GROMADZENIE 
ŚRODKÓW 
MATERIALNYCH I 
FINANSOWYCH NA RZECZ 
WSPIERANIA DZIEŁ I 
INICJATYW WSPÓLNOTY 
MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE 
JEZUSA A TAKŻE 
WSZELKICH INICJATYW 
EWANGELIZACYJNYCH. W 
ramach niniejszej 
działalności Fundacja 
współorganizowała 
comiesięczne spotkania 
modlitewne. Celem 
niniejszych spotkań miało 
być pogłębianie wiary i 
poczucia wspólnoty w 
Duchu Świętym, zarówno 
członków wspólnoty, jak i 
osób trzecich 
poszukujących wsparcia 
od Boga. Uczestnicy 
spotkań dzięki wspólnym 
modlitwom i śpiewom 
kościelnym mogli poczuć 
wzajemne wsparcie oraz 
otrzymali pomoc 
duchową. W trakcie 
spotkań pracownicy 
fundacji i wolontariusze 
zbierali informacje na 
temat osób w trudnej 
sytuacji materialnej, 
którym fundacja zgodnie 
ze swoimi celami 
statutowymi, mogła 
udzielić pomocy, tak 
materialnej jak i 
duchowej. W ramach tej 
działalności Fundacja 
rozpoczęła realizację 
zadania: budowa Domu 
Nowej Ewangelizacji. Dom 
Nowej Ewangelizacji 
będzie przeznaczony dla 
wszystkich poszukujących 
Boga, chcących w ciszy i 
pięknie krajobrazu 
odnaleźć harmonię ducha 
i ciała. Planowana jest 
również organizacja 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin 
ubogich i rozbitych.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 937 535,88 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

58.19.Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 
MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH , BIULETYNU 
INFORMACYJNEGO FUNDACYJNEGO , 
KALENDARZY I INNYCH ARTYKUŁÓW 
WYDAWNICZYCH SŁUŻĄCYM CELOM 
STATUTOWYM I ICH ODPŁATNE I NIEODPŁATNE 
ROZPOWSZECHNIANIE W CELACH 
EWANGELIZACJI. W ramach niniejszej 
działalności Fundacja Anioł Miłosierdzia 
wydawała comiesięczne czasopismo pt. " Ogień 
Jezusa". Rzeczone czasopismo miało na celu 
krzewienie wiary i pogłębianie duchowości 
zarówno członków wspólnoty jak i osób 
poszukujących wiary. Czasopismo miało na celu 
aspekt edukacyjny związany z dogmatami, 
zasadami oraz prawdami nauczanymi przez 
Kościół Katolicki. Ponadto część czasopisma była 
adresowana bezpośrednio do najmłodszych, 
gdzie poprzez krzyżówki, rebusy, kolorowanki 
zachęcała do pogłębiania wiedzy.

47.19.Z Prowadzenie sprzedaży detalicznej 
dewocjonaliów oraz książek katolickich. 
Działalność gospodarcza ma na celu przybliżenie 
tematów związanych z religią katolicką oraz 
przybliżenie i rozpropagowanie najnowszych 
tytułów książek katolickich. Sprzedaż 
prowadzona jest głównie na spotkaniach 
modlitewnych, które odbywają się co miesiąc, a 
także okazjonalnie na spotkaniach 
modlitewnych ruchu Odnowy w Duchu Świętym. 
Działalność gospodarcza polega głównie na 
sprzedaży dewocjonaliów takich jak krzyże, 
różańce zwykłe, różańce na rękę w postaci 
bransoletki, różańce na palec, figurki świętych, 
szkaplerzy. Prowadzona jest również sprzedaż 
filmów i płyt CD o tematyce religijnej, Pisma 
Świętego, modlitewników, Myśli Świętych i 
Papieży.
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 279 402,80 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 81 430,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 526 966,29 zł

d) Przychody finansowe 10,03 zł

e) Pozostałe przychody 49 726,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 360 832,80 zł

0,00 zł

279 402,80 zł

0,00 zł

81 430,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 526 977,18 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 49 725,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 135 358,85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 387,95 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 704 787,71 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

144 043,95 zł 0,00 zł

75 042,05 zł 0,00 zł

238 529,91 zł

0,00 zł

247 171,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

6,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

5,5 etatów

2,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 131 028,15 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

118 527,15 zł

118 527,15 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 501,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

47 263,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 47 263,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

83 765,15 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

10 919,01 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 400,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Słonczyńska 
Jarosław Kuc 

Jarosław Nowakowski 
12.07.2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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