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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica WYSZYŃSKIEGO Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-950 Poczta LUBLIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@cjp2.pl Strona www www.cjp2.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000371726

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

ks. Tadeusz Pajurek Prezes Zarządu TAK

ks. Bondyra Dariusz Wiceprezes Zarządu NIE

ks. Puzewicz Mieczysław Członek Zarządu 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

J.E.ks. Wróbel Józef Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ks. Dziduch Józef członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ks. Wojciechowski 
Grzegorz

członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

CENTRUM JANA PAWŁA II

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA,
2. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE 
POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, 
OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
3. DZIAŁANIE NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH,
4. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
5. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH,
6. NAUKA EDUKACJA OSWIATA I WYCHOWANIE,
7. KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY,
8. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI,
9. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
10. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ 
SWOBÓD OBYWATELSKICH A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH 
ROZWÓJ DEMOKRACJI,
11. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. DZIAŁANIA SŁUŻĄCE TWORZENIU ŚRODOWISK BADAJĄCYCH I 
UPOWSZECHNIAJĄCYCH NAUCZANIE I ŚWIADECTWO JANA PAWŁA II,
2. PROWADZENIE I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ,
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, WYDAWNICZEJ I 
BADAWCZEJ,
4. PRZYGOTOWANIE ORAZ PUBLIKACJĘ STUDIÓW I RAPORTÓW 
DOTYCZĄCYCH WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW CYWILIZACYJNYCH W 
FORMIE DRUKÓW, AUDYCJI RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH, 
PRZEDSIĘWZIĘĆ MULTIMEDIALNYCH I INNYCH ŚRODKÓW INFORMACJI I 
KOMUNIKACJI,
5. PROWADZENIE I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I 
DYDAKTYCZNEJ,
6. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY,
7. ORGANIZOWANIE KURSÓW, WYKŁADÓW, SZKOLEŃ ORAZ 
UCZESTNICTWO W INICJATYWACH EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH,
8. ORGANIZOWANIE KURSÓW JĘZYKOWYCH, 
9. ORGANIZOWANIE  I WSPIERANIE IMPREZ KULTURALNYCH,
10. FUNDOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW,
11. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAMKNIĘTYCH I OTWARTYCH 
OŚRODKÓW POMOCY MEDYCZNEJ,
12. PROWADZENIE SYSTEMATYCZNEJ I OKAZJONALNEJ FORMACJI 
WIERNYCH W DUCHU NAUCZANIA JANA PAWŁA II,
13. POMOC W ZASPOKOJENIU LUDZKICH POTRZEB DUCHOWYCH I 
RELIGIJNYCH POPRZEZ ORGANIZOWANIE REKOLEKCJI, PIELGRZYMEK, 
KOLONII, OBOZÓW, WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ, RAJDÓW, 
WYCIECZEK, ZJAZDÓW I SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH, 
14. POZYSKIWANIE ORAZ GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I 
SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH,
15. WSPÓŁPRACĘ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I 
SAMORZĄDOWEJ, PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, OSOBAMI 
FIZYCZNYMI I PRAWNYMI,
16. WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI OSOBAMI I INSTYTUCJAMI, KTÓRYCH 
DZIAŁALNOŚĆ JEST ZBIEŻNA Z JEGO CELAMI.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 2



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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Centrum Jana Pawła II zostało powołane przez abpa Józefa Życińskiego jako wotum za pontyfikat 
Papieża Polaka, by utrwalać więź łączącą go z Kościołem Lubelskim. W 2010 roku uzyskaliśmy status 
OPP. Skupiamy się na trzech głównych ośrodkach:
- Duchowości i Dialogu Religii
- Krzewienie kultu Jana Pawła II oraz jego myśli, szczególnie zaangażowania na rzecz dialogu 
międzywyznaniowego i międzyreligijnego
- Kultury im. Jana Pawła II.
Centrum prowadzi koordynacja Funduszu Stypendialnego im. abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie 
Bożego Piękna ", który funkcjonuje od 2012 roku. Fundusz stypendialny Świadkowie Bożego Piękna ma 
swoje początki w uroczystościach pogrzebowych abpa Józefa Życińskiego (luty 2011 r.). Zamiast 
kwiatów i wieńców zbierano wówczas pieniądze z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży. Dzisiaj 
został on określony w swoich ramach i przeznaczeniu. Rozpoczął swoją działalność, z dniem 10 lutego 
2012 r. (I rocznica śmierci abpa J. Życińskiego). Fundusz funkcjonuje przy Centrum Jana Pawła II w 
Lublinie (instytucji powołanej przez abpa Życińskiego). Od 2012 roku przekazaliśmy stypendia dla 316 
osób. 
Częścią statutowej działalności Centrum Jana Pawła II są także projekty mające na celu propagowanie 
kultury chrześcijańskiej, np. wydarzeń artystycznych oraz organizowanie spotkań mających na celu 
propagowanie wiedzy o wartościach, jakie przekazywał nam Jan Paweł II. W dniu 5 listopada 2015 r. w 
Galerii przed Kaplicą przy ul. Abramowickiej 2 obyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu plastyczno-
literackiego pt. „Święty Jan Paweł II. Honorowy obywatel Lublina wzorem dla każdego z nas” 
organizowanego przez Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Wydział ds. Wychowania Katolickiego 
Archidiecezji lubelskiej.
Do udziału w Konkursie byli zaproszeni wszyscy uczniowie z naszej Archidiecezji. Prace plastyczne 
zostały wykonane w wielu różnych technikach artystycznych. Nadrzędną ideą wydarzenia było 
przybliżenie osoby św. Jana Pawła II, jego obecności i związków z Lublinem, a także wpisanie się w 
uczczenie ustanowionego przez Sejm RP oraz Miasto Lublin Roku Jana Pawła II. Ideą, która przyświecała 
Organizatorom podczas realizacji Konkursu była chęć zmobilizowania najmłodszych do wnikliwego 
poszukiwania wszystkich elementów, które wyróżniają nasze miasto spośród wielu innych w związku z 
relacjami jakie łączyły św. Jana Pawła II z Miastem Lublin. Celem Konkursu było zachęcenie dzieci i 
młodzieży do poznawania nauczania Wielkiego Polaka, aby wspólnie kontynuować Jego dzieło.
W konkursie wzięło udział ponad 150 osób z lubelskich szkół. Komisja konkursowa oceniała prace w 
czterech kategoriach wiekowych. Wiele prac świadczy o dużej wrażliwości uczestników Konkursu, a 
także o umiejętności wnikliwej obserwacji i wyrażania swoich uczuć, a także wiedzy dotyczącej 
obecności św. Jana Pawła II w Lublinie.
Wśród Laureatów Konkursu wręczono 25 nagród oraz 13 wyróżnień, zarówno w kategorii plastyka, jak i 
literatura. Prace konkursowe są eksponowane dla wszystkich mieszkańców Lublina i okolic w „Galerii 
przed Kaplicą” do 20 listopada 2015 r. Konkurs był współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin.
Centrum była także współorganizatorem Festiwalu Chórów Parafialnych.Poprzez występy chórów, inne 
koncerty oraz działania towarzyszące festiwalowi chcemy:
Upowszechniać wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzykę chóralną i wartościowe 
artystycznie utwory religijne,
Poprzez wzajemną konfrontację doskonalić poziom artystyczny parafialnych chórów regionu 
lubelskiego,
Wymieniać doświadczenia i nawiązywać współpracę między zespołami chóralnymi,
Doskonalić warsztat techniczny dyrygentów chórów parafialnych,
Integrować społeczność chóralną województwa lubelskiego.
W roku 2016 Centrum Jana Pawła II organizowało także kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży z 
Lublina i okolic.

Centrum współorganizowało międzynarodową konferencję : Wartość życia. O współczesnych 
kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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 charytatywnej Prowadzenie Funduszu 
Stypendialnego im. 
Abpa Józefa Życińskiego 
"Świadkowie Bożego 
Piękna”. Organizacja 
Archidiecezjalnych 
obchodów dnia 
Papieskiego "Jan Paweł 
II - Papież Dialogu”. 
Częścią statutowej 
działalności Centrum 
Jana Pawła II są także 
projekty mające na celu 
propagowanie kultury 
chrześcijańskiej, np. 
wydarzeń artystycznych 
oraz organizowanie 
spotkań mających na 
celu propagowanie 
wiedzy o wartościach, 
jakie przekazywał nam 
Jan Paweł II takich jak 
organizacja Marszu 
Życia. Organizacja III 
Lubelskiego Festiwalu 
Chórów Parafialnych . 
Organizacja III 
Lubelskich Dni 
Personalizmu.

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

Druk: MPiPS 4
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Centrum Jana Pawła II 
organizowało koncerty. 
Celem nadrzędnym 
tych koncertów było 
zebranie środków na 
prowadzenie Funduszu 
Stypendialnego im. 
Abpa Józefa Życińskiego 
„Świadkowie Bożego 
Piękna”, poprzez który 
Centrum Jana Pawła II 
niesie pomoc ubogiej i 
uzdolnionej młodzieży. 
Jest to nasz „żywy 
pomnik”, który 
budujemy Janowi 
Pawłowi II od 2011 
roku. W roku 2016 w 
wakacje Centrum Jana 
Pawła II zorganizowało 
kolonie i półkolonie dla 
dzieci z miasta Lublina i 
okolic. Na ten cel 
otrzymało dotację z 
urzędu miasta Lublin 
jednak z uwagi na nie 
wystarczające środki, 
kolonie były też 
częściowo odpłatne.

88.99.Z

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

Druk: MPiPS 5
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http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 252,393.35 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 185,957.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9,402.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 533.06 zł

e) Pozostałe przychody 56,500.99 zł

0.00 zł

6,000.00 zł

46,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 177,766.40 zł

0.00 zł

74,466.40 zł

103,300.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 14,436.05 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 8,190.90 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

1 Fundusz Stypendialny im.Abp. Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna" 8,190.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,190.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 52,000.00 zł

Druk: MPiPS 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -37,216.06 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 281,012.04 zł 8,190.90 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

223,173.36 zł 8,190.90 zł

9,402.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

71.86 zł

47,964.82 zł

400.00 zł 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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

własność

1 Fundusz Stypendialny im. Abp. Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna" 8,190.90 zł

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

1,329.81 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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 zł
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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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

2.0 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)

1.0 etatów

51.0 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)

24.00 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

24.00 osób

Druk: MPiPS 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 81,883.84 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

31,050.00 zł

31,050.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 50,833.84 zł

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

81,883.84 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 81,883.84 zł

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

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)

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)

128.75 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)

24.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

24.00 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)

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

1 Lato w mieście Zadanie publiczne w zakresie 
działalności na rzecz dzieci 
dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży

Gmina Lublin 4,500.00 zł

2 Prowadzenie obozów letnich 
z profesjonalnym 
programem profilaktycznym 
dla 1900 dzieci i młodzieży

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży

Gmina Lublin 13,500.00 zł

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

5,300.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

ks. Tadeusz Pajurek  / 
12.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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