
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. KOSZALIN

Powiat M. KOSZALIN

Ulica FRANCISZKAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-247 Poczta KOSZALIN Nr telefonu 506429881

Nr faksu E-mail fundacja@dobremedia.org Strona www www.dobremedia.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-10-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32123676000000 6. Numer KRS 0000423457

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

Krzysztof Witwicki Prezes Zarządu Fundacji TAK

Leszek Tarasewicz Sekretarz Zarządu 
Fundacji

TAK

Mirosław Waldemar 
Filiczkowski

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

Tomasz Kruk Przewodniczący TAK

Jan Karwat Sekretarz TAK

Irena Kulik Zastępca 
Przewodniczącego K R

TAK

DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Materialne wspieranie rozwoju telewizji, radia i wydawnictw 
ewangelizacyjnych. 
2. Promocja i szerzenie cywilizacji miłości i chrześcijańskiej kultury życia. 
3. Upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach Nowej Ewangelizacji. 
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, wychowania dzieci i 
młodzieży, ochrony życia, środowiska naturalnego, działalności 
ekologicznej i profilaktyki społecznej. 
5. Wspieranie programów prorodzinnych. 
6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności 
człowieka i obywatela.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych i radiowych. 
2. Prowadzenie internetowej telewizji i radia, wydawnictw i studia nagrań. 
3. Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego 
oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi 
osobami fizycznymi prawnymi. 
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
5. Promowanie dokonań twórczych i naukowych. 
6. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami 
państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi. 
7. Wspieranie zrównoważonego rozwoju intelektualnego i zawodowego 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizowanie i finansowanie 
odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów. 
8. Organizację i prowadzenie form edukacji, rekreacji i wypoczynku ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin. 
9. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą. 
10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych 
twórców w kraju i zagranicą. 
11. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z 
rodzin najbiedniejszych. 
12. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie 
pojętym poradnictwie obywatelskim.

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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Wspomagaliśmy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez dokonywanie transmisji do internetu wydarzeń religijnych i 
kulturowych. Niejednokrotnie treści przedstawione przez organizatorów spotkań, konferencji, występów i festiwali miało 
charakter patriotyczny oraz służyło pielęgnowaniu tradycji narodowej.
Statystyki odbiorców transmisji wskazywały głównie na osoby w wieku, w którym zazwyczaj ma się małe dzieci – trafiliśmy 
zasięgiem do wielu rodzin – w czym pomagaliśmy za sprawą kontaktu z wysoką kulturą umocnieniu wysokich wartości w 
rodzinie.
Transmitowaliśmy festiwale filmowe, muzyczne, koncerty oraz inne wydarzenia, które pozwalały na promocję kultury i sztuki.
Fundacja daje możliwość transmisji na żywo wydarzeń z całej Polski z dostarczonego przez zainteresowanego transmisją sygnału 
oraz wyświetlania ich na stronie www.dobremedia.org, https://www.youtube.com/user/DobreMedia jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia/. Przeprowadzając rozmaite transmisje z rekolekcji i głoszonych konferencji,  
spotkań z młodzieżą ,rodzinami. Fundacja przyczynia się do szerzenia cywilizacji miłości chrześcijańskiej i kultury życia. 
Transmisje te odbywały się czasem nawet w małych parafiach co służyło integracji  lokalnego środowiska, umocnienia więzi 
rodzinnych i promocji regionów wiejskich.
Transmisje za które otrzymano wynagrodzenia w formie darowizny  na poziomie zebranych od uczestników jako datki,  a nie 
wynikające z kosztów świadczonej obsługi  zaliczono do nieodpłatnej działalności Fundacji
Fundacja prowadzi stały obraz z kamer w Sanktuarium św. Józefa w Słupsku, Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie oraz z 
Wieczystą Adorację z Klasztoru Sióstr Klarysek w Słupsku. Fundacja prowadzi szkolenia i warsztaty medialne. Fundacja prowadzi 
też sprzedaż wydawnictw ewangelizacyjnych i nagrań. W roku 2018 realizowano cele statutowe w następujący sposób:
Cykliczna transmisja z Katedry w Koszalinie – Nabożeństwo w Intencji Uzdrowienia,
- Relacja z Orszaku Trzech Króli – Uroczystość Objawienia Pańskiego,
- Relacja z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: w Cerkwi Grekokatolickiej w Wałczu, Nabożeństwo Ekumeniczne w 
kościołach parafialnych w Darłowie i Koszalinie,
- Transmisja z comiesięcznego cyklu Huta Ducha Świętego Ustki,
- Transmisja i relacja z Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej na Jasną Górę,
- Transmisja Wigilii Paschalnej w Katedrze w Koszalinie,
- Transmisja z charyzmatycznego spotkania modlitewnego z Alan Ames,
- Relacja z Diecezjalnego Dnia Dziecka w Szkrzatuszu,
- Transmisja uroczystej Mszy św. oraz koncertu z kościoła parafialnego w Brańszczyku -” My nigdy się nie poddamy”
- Transmisja z Forum „Ogień z Nieba” ze Szczecina
- Transmisja X Dnia Papieskiego z Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim,
- Transmisje z okręgowego oddziału Civitas Chrystiana w Koszalinie,
- Transmisja z Rekolekcji z o. Johnem Bashaborą „Jesteśmy Napełnieni Duchem Świętym” w Chojnicach
- Transmisja z Rekolekcji przed Ewengelizacją Nadmorską”
- Relacja z wyjścia Pieszej Pielgrzymki Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej ze Skrzatusza do Częstochowy,
- Relacje z początku peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej  Częstochowskiej,
- Transmisja - Czuwania Młodzieży w Skrzatuszu i Pielgrzymki Diecezjalnej do Skrzatusza
- Transmisja z III Forum Charyzmatycznego w Legionowie,
- Transmisja z Forum Charyzmatycznego w Śremie
- Transmisja z Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie
- Transmisja Spektaklu „Poznajmy Marię Konopnicką”
- Transmisja rekolekcji „Synu Dawida ulituj się nade mną z Czaplinka”, 
- Transmisja obchodów - Dnia Flagi w Łodzi,
- Transmisja I Forum Charyzmatycznego Diecezji Bydgoskiej „Rozpal wiarę”
- Transmisja II Forum Charyzmatycznego „Z Maryją Przyjmujey Ducha Świętego w Szczecinie,
- Transmisja Gali Rozpoczęcia i Gali Zakończenia Festiwalu Filmowego „Młodzi i Film” w Koszalinie
- Transmisja cyklu „Szczerość za szczerość” w ramach Festiwalu „Młodzi i Film” w Koszalinie
- Transmisja sympozjum naukowego -”Interdyscyplinarne aspekty obrony życia” z Byggoszczy
- Transmisja wakacyjnego spotkania stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Koszalinie i Skrzatuszu
- Transmisja z wydarzenia „Letnie spotkanie z muzyką” Kołowie,
– Transmisja oraz obsługa medialna europejskiego spotkania młodzieżowego„Go 4 Pace”,
- Transmisja wydarzenia „Stadion Młodych” na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie
- Transmisja i nagranie koncertu „Pieśni Patriotyczne na Jazzowo w Szczecinku
- Transmisja Festiwalu „Chrześcijańskie Granie” z Warszawy
- Realizacja i obróbka nagrania spektaklu „Poznajmy Marię Konopnicką”
 Działalność związana z  produkcją nagrań,filmów emitowanych internetowo
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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

150000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego przez 
zainteresowanego transmisją sygnału oraz 
wyświetlania ich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMedia 
jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia/. 
Fundacja przyczynia się do szerzenia cywilizacji 
miłości chrześcijańskiej i kultury życia. 
Transmisje te odbywały się czasem nawet w 
małych parafiach co służyło integracji  lokalnego 
środowiska, umocnienia więzi rodzinnych i 
promocji regionów wiejskich. Do ważniejszych 
transmisji w tej przestrzeni zaliczyć można m.in.:
- Transmisja X Dnia Papieskiego z Parafii pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Zegrzu 
Pomorskim,
- Relacja z Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan: w Cerkwi Grekokatolickiej w 
Wałczu, Nabożeństwo Ekumeniczne w 
kościołach
- Transmisja z comiesięcznego cyklu Huta Ducha 
Świętego Ustki,

63.12.Z 96 958,41 zł

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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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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego przez 
zainteresowanego transmisją sygnału oraz 
wyświetlania ich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMedia 
jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia/. 
Przeprowadzając rozmaite transmisje z 
rekolekcji i głoszonych konferencji,  spotkań z 
młodzieżą, rodzinami. Fundacja przyczynia się 
do szerzenia cywilizacji miłości chrześcijańskiej i 
kultury życia. Transmisje te odbywały się czasem 
nawet w małych parafiach co służyło integracji  
lokalnego środowiska, umocnienia więzi 
rodzinnych i promocji regionów wiejskich.
- Relacja z Diecezjalnego Dnia Dziecka w 
Szkrzatuszu,
- Transmisja z Forum „Ogień z Nieba” ze 
Szczecina
- Transmisja - Czuwania Młodzieży w Skrzatuszu i 
Pielgrzymki Diecezjalnej do Skrzatusza

63.12.Z 44 072,01 zł

3

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego przez 
zainteresowanego transmisją sygnału oraz 
wyświetlania ich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMedia 
jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia/. 
Przeprowadzając rozmaite transmisje z 
rekolekcji i głoszonych konferencji,  spotkań z 
młodzieżą ,rodzinami. Fundacja przyczynia się 
do szerzenia cywilizacji miłości chrześcijańskiej i 
kultury życia. Transmisje te odbywały się czasem 
nawet w małych parafiach co służyło integracji  
lokalnego środowiska, umocnienia więzi 
rodzinnych i promocji regionów wiejskich.
- Transmisja uroczystej Mszy św. oraz koncertu z 
kościoła parafialnego w Brańszczyku -” My nigdy 
się nie poddamy”
- Transmisja Spektaklu „Poznajmy Marię 
Konopnicką”

63.12.Z 35 257,60 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego 
przez zainteresowanego transmisją sygnału 
oraz wyświetlania ich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMe
dia jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia
/. Fundacja przyczynia się do szerzenia 
cywilizacji miłości chrześcijańskiej i kultury 
życia. Transmisje te odbywały się czasem 
nawet w małych parafiach co służyło 
integracji lokalnego środowiska, 
umocnienia więzi rodzinnych i promocji 
regionów wiejskich. Do ważniejszych 
transmisji w tej przestrzeni zaliczyć można 
m.in.
- Transmisja rekolekcji „Synu Dawida ulituj 
się nade mną z Czaplinka”, 
- Transmisja I Forum Charyzmatycznego 
Diecezji Bydgoskiej „Rozpal wiarę”
- Transmisja II Forum Charyzmatycznego „Z 
Maryją Przyjmujey Ducha Świętego w 
Szczecinie,
- Transmisja sympozjum naukowego 
-”Interdyscyplinarne aspekty obrony życia” 
z Bydgoszczy
- Transmisja wakacyjnego spotkania 
stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia w Koszalinie i Skrzatuszu
– Transmisja oraz obsługa medialna 
europejskiego spotkania młodzieżowego 
„Go 4 Pace”,
- Transmisja wydarzenia „Stadion Młodych” 
na PGE Stadionie Narodowym w Warszaw

63.12.Z 24 994,27 zł
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2

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego 
przez zainteresowanego transmisją sygnału 
oraz wyświetlania ich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMe
dia jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia
/. Przeprowadzając rozmaite transmisje z 
rekolekcji i głoszonych konferencji, spotkań 
z młodzieżą ,rodzinami. Fundacja przyczynia 
się do szerzenia cywilizacji miłości 
chrześcijańskiej i kultury życia. Transmisje 
te odbywały się czasem nawet w małych 
parafiach co służyło integracji lokalnego 
środowiska, umocnienia więzi rodzinnych i 
promocji regionów wiejskich.
- Transmisja i nagranie koncertu „Pieśni 
Patriotyczne na Jazzowo w Szczecinku
- Realizacja i obróbka nagrania spektaklu 
”My nigdy się nie poddamy”
- Realizacja i obróbka nagrania spektaklu 
„Poznajmy Marię Konopnicką”
- Transmisja obchodów - Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi.

63.12.Z 30 446,05 zł

3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego 
przez zainteresowanego transmisją sygnału 
oraz wyświetlania ich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMe
dia jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia
/. Fundacja przyczynia się do szerzenia 
cywilizacji miłości chrześcijańskiej i kultury 
życia. Transmisje te odbywały się czasem 
nawet w małych parafiach co służyło 
integracji  lokalnego środowiska, 
umocnienia więzi rodzinnych i promocji 
regionów wiejskich. Do ważniejszych 
transmisji w tej przestrzeni zaliczyć można 
m.in.:
- Transmisja festiwalu "Młodzi i film" 
- Transmisja "Promocja Gminy Czaplinek"
- Transmisja z "Go4Peace" Koszalin
- Transmisja ze spotkania "Przyszedłem 
rzucić ogień na ziemię" Słupsk

63.12.Z 28 433,08 zł

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
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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) 327 545,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 205 424,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 92 256,09 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 22 826,42 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 7 038,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 156 542,70 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna książek i nagrań prowadzona w internecie. Książki i płyty sprzedawane na 
stronie internetowej allegro.pl oraz w czasie prowadzonych transmisji uroczystości i spotkań.
Do ważniejszych tytułów sprzedawanych książek należą:
- Autorstwa Marii Vadii : Twój język ma moc, Uzdrowienie jest dla Ciebie, Uwolnij swoje 
źródła, Zwycięstwo w bramie oczu, Cuda i znaki
- Pozostałe: Potrzebuje rodziców, Chłopaki w ogniu, Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach, 
Między herezją a dogmatem, Odkryj moc modlitwy, Nie Bój się Boga.

2 73.12.B

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo wydarzeń z całej Polski z dostarczonego przez 
zainteresowanego transmisją sygnału oraz wyświetlania ich na stronie www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMedia jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia/. W ramach administrowanych stron 
internetowych Fundacja prowadzi wynajem powierzchni reklamowej firmom Facebook i 
Google. Utrzymanie serwisów Youtube wymaga środków finansowych, które pozyskiwane są 
od reklamodawców. Youtube dzieli się zyskami z twórcami filmów i programów 
telewizyjnych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 943,30 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
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2.4. Z innych źródeł

168 059,28 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 140,12 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 330 632,23 zł 272 199,34 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

176 288,02 zł 176 288,02 zł

95 911,32 zł 95 911,32 zł

17 808,60 zł

30,33 zł

40 593,96 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Transmisja koncertu " Poznajmy Marię Konopnicką" w Drużbicach 1 487,04 zł

2 Transmisja koncertu na rzecz Fundacji im. Stanisława Pomian-Sprzednieckiego Łódź "My nigdy się 
nie poddamy"

1 653,08 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

120 644,95 zł

35 897,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 135,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -3 655,23 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5 017,82 zł

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)

5 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)

4,30 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 5 017,82 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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2 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)

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 153 514,81 zł

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

145 482,81 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 

8 032,00 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)

2 100,00 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)  

0,00 zł

0 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) 

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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

135 234,08 zł

133 367,08 zł

- nagrody

- premie

1 867,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 280,73 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 42 451,09 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 103 031,72 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

2 100,00 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

3 733,48 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)

Osoba sporządzająca Agnieszka Błońska/Księgowa/ 26-06-2019

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Witwicki-Prezes /Leszek 
Tarasewicz/Mirosław Waldemar 
Filiczkowski/             26-06-2019

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-26
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