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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. PŁOCK

Powiat M. PŁOCK

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy 09-400 Poczta PŁOCK Nr telefonu 242678240

Nr faksu 242678244 E-mail fundacjaplock@caritas.pl Strona www www.fundacjaplock.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-02-24

2015-08-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14251805000000 6. Numer KRS 0000349425

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

Adam Mirosław Przeradzki Prezes Zarządu TAK

Ryszard Kruszewski Wiceprezes Zarządu TAK

Robert Banasiak Członek Zarządu - 
Sekretarz 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 Maciejewski Członek Rady Fundacji TAK

Szczepan Janusz Bugaj Członek Rady Fundacji TAK

Roman Stanisław 
Tomaszewski

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem  Fundacji  jest  instytucjonalna  działalność  charytatywna,  
szerzenie  chrześcijańskich  zasad charytatywnych,  kierowanie  i  
koordynowanie  kościelnej  działalności  charytatywnej  na  terenie diecezji 
 płockiej,  a  także  praca  wychowawcza  i  animacyjna  na  polu  
charytatywnym,  zgodnie z charakterem instytucji kościelnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) Zakładanie, kierowanie i animowanie instytucji takich jak:
a) domy studenckie;
b) instytucje formacyjne;
c) domy przyjęć i domy rekolekcyjne;
d) domy opieki;
e) inne, których cele są zgodne z celami Fundacji.
2) Organizację, kierowanie i animację spotkań i sesji:
a) dla rodzin, małżeństw, młodzieży i dzieci;
b) dla osób w służbie Kościoła;
c) dla osób wszystkich religii, ludów i narodów;
d) w celu rozpoczęcia i pogłębienia życia duchowego, moralnego i 
intelektualnego.
3) Upowszechnianie wartości chrześcijańskich poprzez wszystkie środki 
dystrybucji i komunikacji znane teraz i które powstaną w przyszłości.
4) Wspieranie osób poprzez:
a) słuchanie i towarzyszenie duchowe;
b) pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną;
c) pomoc w rozwoju intelektualnym;
d) pomoc materialną i finansową.
5) Organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów i poradni.
6) Wydawanie czasopism i książek oraz materiałów instruktażowo-
szkoleniowych.
7) Prowadzenie placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności 
od potrzeb terenowych;
8) Organizowanie  pomocy  stałej  lub  doraźnej,  całkowitej  lub  
częściowej,  udzielanie  zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych, tak 
gotówkowych jak i rzeczowych.
9) Podejmowanie działań zleconych przez Fundatora.
10) Prowadzenie każdej innej działalności nie zakazanej przez prawo, a 
zgodnej z celami i zasadami Fundacji.
11) Działanie wspomagające edukację

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

32

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2019 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej udzieliła wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. 
socjalno - bytowej, zdrowotnej). Dzięki środkom finansowym otrzymanym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
została udzielona pomoc 32 osobom fizycznym bezpośrednio wnioskującym o pomoc oraz 78 osobom fizycznym, którym pomoc 
została udzielona poprzez osoby prawne prowadzące działalność pożytku publicznego, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji. Fundacja udzielała pomocy w ramach środków z 1% podatku na postawie Regulaminu udzielania pomocy społecznej. 
Osoby, które bezpośrednio wnioskowały o pomoc to m.in.: osoby z nowotworem, ze znaczną niepełnosprawnością wymagające 
stałego leczenia, z zespołem touret'a, z chorobą bąblownicą, z zespołem Downa, z chorobą wrodzonej niewydolności szpiku, 
osoby po wypadku, osoby u których zaistniała trudna sytuacja losowa.  Czternastu osobom udzielono pomocy częściej niż jeden 
raz w ciągu roku.
W ramach wsparcia dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin przekazano dofinansowanie do stypendiów dzieci i 
młodzieży za pośrednictwem Rzymskokatolickiej Parafii Św. Bartłomieja w Płocku (5 osobom), Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego (14 osobom), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. 
Stanisława Kostki (11 osobom) oraz zakupiono trójkołowe rowery dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (przeznaczone do użytkowania przez 48 osób).
Szczegółowe zestawienie udzielonej pomocy zawiera część III.3.4 niniejszego sprawozdania.
W 2019 roku Fundacja Caritas Diecezji Płockiej współpracowała z Jeronimo Martins Polska S.A. w zakresie przeciwdziałania 
marnowaniu żywności.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 707 298,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 694 098,13 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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. W tym zakresie przedmiotem 
naszej działalności była w szczególności: 
- realizacja działalności pomocowej w ramach 
środków otrzymanych z 1% podatku. Udzielono 
wsparcia osobom będącym z trudnej sytuacji 
życiowej (socjalno- bytowej, zdrowotnej). Były to 
osoby: osoby z nowotworem, ze znaczną 
niepełnosprawnością wymagające stałego 
leczenia, z zespołem touret'a, z chorobą 
bąblownicą, z zespołem Downa, z chorobą 
wrodzonej niewydolności szpiku, osoby po 
wypadku, osoby u których zaistniała trudna 
sytuacja losowa. Fundacja Caritas Diecezji 
Płockiej przekazała również dofinansowanie do 
stypendiów zdolnych dzieci i młodzieży 
pochodzących z ubogich rodzin.
- współpraca z Jeronimo Martins Polska S.A. w 
zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

88.99.Z 83 598,06 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 13 200,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 630 076,77 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 66 998,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 83 598,06 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

1 Pomoc społeczna w ramach, której zostały zrealizowane następujące działania:
refundacja kosztów leczenia, sfinansowanie rehabilitacji leczniczej, zakup leków, materiałów 
medycznych, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, zakup węgla, dofinansowanie do 
stypendiów, dofinansowanie do zakupu trójkołowych rowerów, dofinansowanie do budowy domu.

83 598,06 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 77 221,36 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

677,00 zł

616 199,77 zł

0,00 zł

0,00 zł

13 200,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 - pomoc osobie z nowotworem złośliwym - refundacja kosztów związanych z leczeniem 422,38 zł

2 - pomoc starszej kobiecie, wymagającej leczenia - refundacja kosztów leczenia 100,00 zł

3 - pomoc osobie z nowotworem złośliwym ze zmianami w układzie kostnym - refundacja kosztów 
związanych z leczeniem

2 824,77 zł

4 - pomoc osobie po dwóch przeszczepach nerki, ze zdiagnozowaną chorobą bąblownicą - 
refundacja kosztów zakupu leków

1 000,00 zł

5 - pomoc osobie z cukrzycą, otyłością, po amputacji nogi - zakup materaca przeciwodleżynowego 380,00 zł

6 - pomoc młodej osobie chorującej na zespół toureta - zakup leków 1 222,28 zł

7 - pomoc młodej osobie z chorobą obu oczu - przekazanie środków z uzbieranego 1% podatku na 
ten cel - dofinansowanie do przeszczepu komórek macierzystych

5 000,00 zł

8 - pomoc osobie po zawale mózgu - refundacja kosztów zakupu leków 380,17 zł

9 - dofinansowanie do stypendiów zdolnych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin /piątka 
stypendystów/ - Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja w Płocku

2 000,00 zł

10 - ufundowanie stypendiów socjalnych dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. abp. A. J. 
Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku  /17 uczniów/

5 040,00 zł

11 - ufundowanie stypendiów socjalnych dla uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. 
Stanisława Kostki w Płocku /11 uczniów/

6 645,00 zł

12 - pomoc dziewczynce z zespołem Downa, wymagającej opieki medycznej - sfinansowanie 
rehabilitacji leczniczej

2 160,00 zł

13 - pomoc starszej osobie, wymagającej leczenia - zakup leków, refundacja kosztów zakupu leków, 
dofinansowanie do aparatu słuchowego

1 541,08 zł

14 - pomoc trzyosobowej rodzinie, w której wszyscy mają ustalony stopień niepełnosprawności i 
wymagają leczenia /m.in. wirusowe zapalenie mózgu, padaczka lekooporna z agresją, postępujący 
niedowład czterokończynowy, cukrzyca, przewlekła zakrzepica żył biodrowych/ - zakup leków, 
zakup węgla

1 357,57 zł

15 - pomoc dziewczynce z dziecięcym porażeniem mózgowym, wymagającej stałej specjalistycznej 
opieki - refundacja kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych

712,80 zł

16 - pomoc osobie po wypadku, po urazie czaszkowo - mózgowym, niedowładem 
czterokończynowym spastycznym - zakup rehabilitacji

600,00 zł

17 - pomoc osobie samotnej, z nowotworem - refundacja kosztów zakupu leków 4 668,92 zł

18 - pomoc osobie starszej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, licznymi chorobami 
współistniejącymi - dofinansowanie do schodołazu

1 000,00 zł

19 - pomoc chłopcu z chorobą wrodzonej niewydolności szpiku, po nieudanych przeszczepach szpiku 
kostnego - refundacja kosztów zakupu leków oraz wyjazdów do Kliniki Onkologii

1 029,00 zł

20 - pomoc chłopcu z autyzmem wczesnodziecięcym - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 1 000,00 zł

21 - pomoc osobie po wypadku samochodowym z licznymi obrażeniami kręgosłupa, urazem rdzenia 
kręgowego, porażeniem kończyn dolnych - zakup rehabilitacji

1 000,00 zł

22 - pomoc osobie niepełnosprawnej od urodzenia, ze sztucznym stawem biodrowym, krótszą nogą - 
zakup rehabilitacji

1 000,00 zł

23 - pomoc dziewczynce z mózgowym porażeniem dziecięcym - dofinansowanie do turnusu 
rehabilitacyjnego

500,00 zł

24 - pomoc osobie z nowotworem, wymagającej specjalistycznego leczenia /lek nierefundowany/ - 
refundacja kosztów związanych z leczeniem

6 000,00 zł

25 - pomoc osobie samotnej, starszej z licznymi chorobami - dofinansowanie związane z 
zapewnieniem podstawowych warunków socjalno - bytowych

700,00 zł

26 - pomoc młodej osobie w śpiączce mózgowej, z niedowładem czterokończynowym spastycznym, 
ciężkim uszkodzeniu mózgu - dofinansowanie do rehabilitacji

1 200,00 zł

27 - pomoc osobie z Zespołem Downa - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 1 000,00 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 -9 463,50 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 749 415,15 zł 83 598,06 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

703 561,63 zł 83 598,06 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 921,32 zł

32 932,20 zł 0,00 zł

28 - pomoc pięcioosobowej rodzinie po pożarze domu - przekazanie środków z uzbieranego 1% 
podatku na ten cel - na budowę nowego domu

30 000,00 zł

29 - pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego - przekazanie środków na zakup rowerów trójkołowych

2 798,00 zł

30 - pomoc osobie starszej z chorobą kręgosłupa, cukrzycą, chorobą kolan, tarczycy, z trudnością 
poruszania się - refundacja kosztów leczenia

316,09 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 057,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 640,00 zł

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

5 640,00 zł

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

0,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

470,00 zł

6 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 640,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 640,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

470,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ks. Adam Mirosław Przeradzki 
Ks. Ryszard Kruszewski

Ks. Robert Banasiak
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-06
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