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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-15

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 biuro@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

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 Pajuek Prezes TAK

ks. Dariusz Marek Bondyra Wiceprezes TAK

ks. Mieczysław Puzewicz Członek 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

ks. bp Mieczysław Cisło Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ks. Adam Mariusz Jaszcz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ks. Marek Piotr Warchoł Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

CENTRUM JANA PAWŁA II
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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, oświata 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 organizacjami 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

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

2850

5

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

1. Centrum Jana Pawła II prowadzi koordynację Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego 
Piękna”, który funkcjonuje od 10 lutego 2012 roku. Fundusz adresowany jest do młodych, zdolnych - utalentowanych ludzi 
mieszkających lub uczących się na terenie Archidiecezji Lubelskiej: uczniów szkół średnich oraz studentów, ale zmierzających się 
z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie. W ramach Funduszu wspieramy młodzież przekazując im stypendia pieniężne 
wspomagające ich proces kształcenia i rozwijania zainteresowań.

2. W dniu 20 stycznia 2019 r. w Kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie zorganizowaliśmy występ utalentowanych muzycznie 
Stypendystek Centrum. Kwintet smyczkowy zaprezentował Kolędy oraz utwory Bacha i Vivaldiego.

3. W dniu 09 czerwca 2019 r. zorganizowaliśmy razem z Funduszem Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej „Marsz dla Życia i 
Rodziny”. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 „Sceną Pełną Życia” na placu przy Kościele Akademickim KUL, skąd o godz. 
16.00 przeszliśmy ulicami miasta do Archikatedry Lubelskiej pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika na uroczystą 
Mszę Świętą pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Wielgusa. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 2000 osób. Czynny 
udział w tym przedsięwzięciu wzięli stypendyści Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego 
Piękna”.

4. Centrum Jana Pawła II we współpracy z parafią pw. Świętej Rodziny w Lublinie zorganizowało XXIII Międzynarodowy Festiwal 
Organowy Lublin – Czuby 2019. Festiwal miał w celu upamiętnić 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki i 32. rocznicę 
wizyty papieża Św. Jana Pawła II w Lublinie. Koncert inauguracyjny odbył się 09 czerwca o godz. 19.00 w Kościele pw. Świętej 
Rodziny. Z koncertem papieskim wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego 
pod batutą Jacka Bonieckiego, Robert Grudzień – organy. 

5. Od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. był prowadzony nabór wniosków o Stypendium im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie 
Bożego Piękna”. Wnioski można było pobrać ze strony internetowej www.cjp2.pl lub w biurze Centrum w Kurii Metropolitarnej 
– budynek archiwum.

6. W dniu 16 października 2019 r. wspólnie z parafią pw. Świętej Rodziny zorganizowaliśmy uroczysty koncert w 41. rocznicę 
pontyfikatu Jana Pawła II, na zakończenie XXIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin – Czuby. Z programem 
wystąpili: Bogusław Morka – tenor i Robert Grudzień – organy, fortepian.

7. Dnia 14 grudnia 2019 r. w kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie odbyło się spotkanie stypendystów Funduszu 
Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”. Stypendia na rok szkolny/akademicki 2019/20 
otrzymało kilkadziesiąt osób. Młodzież wzięła udział we Mszy Świętej o godzinie 12.00, a następnie w spotkaniu gdzie miało 
miejsce m. in. podpisanie umów stypendialnych.
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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 działalność charytatywnej

Centrum Jana Pawła II prowadzi koordynację 
Funduszu Stypendialnego im. Arcybiskupa Józefa 
Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna", który 
funkcjonuje od 10 lutego 2012 roku. Fundusz 
adresowany jest do młodych, zdolnych - 
utalentowanych ludzi mieszkających lub 
uczących się na terenie Archidiecezji Lubelskiej: 
uczniów szkół średnich oraz studentów, ale 
zmierzających się z trudnościami materialnymi w 
swojej rodzinie. W ramach Funduszu wspieramy 
młodzież przekazując im stypendia pieniężne 
wspomagające ich proces kształcenia i 
rozwijania zainteresowań.
Od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. był 
prowadzony nabór wniosków o Stypendium im. 
Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego 
Piękna". Wnioski można było pobrać ze strony 
internetowej www.cjp2.pl lub w biurze Centrum 
w Kurii Metropolitarnej-budynek archiwum.
W grudniu 2019 r. w kościele pw. Świętej 
Rodziny w Lublinie odbyło się spotkanie 
beneficjentów Funduszu Stypendialnego im. 
abp. Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego 
Piękna". Stypendia na rok szkolny/akademicki 
2019/20 otrzymało kilkadziesiąt osób. Młodzież 
wzięła udział we Mszy Świętej o godzinie 12.00, 
a następnie w spotkaniu gdzie miało miejsce m. 
in. podpisanie umów stypendialnych.

88.99.Z 12 421,90 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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

W dniu 10 czerwca 2018 r. zorganizowaliśmy 
razem z Funduszem Obrony Życia Archidiecezji 
Lubelskiej „Marsz dla Życia i Rodziny". W tym 
roku hasło przewodnie Marszu brzmiało: „Tak 
dla życia!". Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 
14.00 uroczystym koncertem w czasie którego 
wystąpił Zespół Muzyczny Guadalupe i Monika 
Grajewska z zespołem muzyków.  O godz. 16.00 
przeszliśmy ulicami miasta na Plac Katedralny  
gdzie o godz. 17.00 z uczestnicy Marszu wzięli 
udział w Mszy św. .
Centrum Jana Pawła II wspólnie z parafią pw. 
Świętej Rodziny zorganizowało z okazji 32 
rocznica pobytu Jana Pawła II w Lublinie w dniu 
09 czerwca 2019r. koncert w kościele Świętej 
Rodziny pt. W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, im. 
Tadeusza Sygietyńskiego pod batutą Jacka 
Bonieckiego, Robert Grudzień – organy.
W dniu 16 października 2019 r. wspólnie z 
parafią pw. Świętej Rodziny zorganizowaliśmy 
uroczysty koncert w 41. rocznicę pontyfikatu 
Jana Pawła II, na zakończenie XXIII edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Organowego 
Lublin – Czuby. Z programem wystąpili: 
Bogusław Morka – tenor i Robert Grudzień – 
organy, fortepian.
W dniu 31 grudnia z koncertem wystąpił 
Bogusław Morka oraz podopieczna Funduszu 
Stypendialnego – Maria Kopińska.

90.01.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie Funduszu Stypendialnego im. 
Abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie 
Bożego Piękna". Organizacja 
Archidiecezjalnych obchodów dnia 
Papieskiego. Częścią statutowej działalności 
Centrum 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. W 2019 Centrum 
Jana Pawła II zorganizowało Marsz dla Życia 
i Rodziny pod hasłem: „Tak dla życia i r". 
Nasza inicjatywa wyróżnia się 
afirmatywnym charakterem, ponieważ 
Marsze to przede wszystkim święto rodzin, 
stanowiące okazję do tego, by publicznie 
manifestować radość z posiadania rodziny. 
To również sposobność, by spotkać osoby, z 
którymi dzielimy te same wartości. 
Uczestniczą w nim przede wszystkim młode 
rodziny z dziećmi, ale także różnego rodzaju 
ruchy i stowarzyszenia. Celem Marszu jest 
chęć zwrócenia uwagi społeczeństwa na 
rolę wartości rodzinnych i szacunku do 
życia ludzkiego od momentu poczęcia do 
naturalnej śmierci. Przypominamy 
wspólnie, że wartości te są 
niepodważalnym fundamentem ładu 
społecznego. Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. w lipcu 2019 r podpisała umowę 
sponsoringu na działalność stypendialną 
kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W zamian 
Centrum zobowiązało się do umieszczenia 
loga PSG na wnioskach i dokumentach 
rozliczeniowych

88.99.Z 0,00 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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12 421,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 148 661,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 128 516,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 145,03 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 136 094,50 zł

2.4. Z innych źródeł 145,03 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 421,90 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

5 022,00 zł

131 072,50 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 62 160,04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 20 000,00 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 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: 87 587,79 zł 12 421,90 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

66 356,36 zł 12 421,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,90 zł

19 574,73 zł

1 655,80 zł 0,00 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

0,00 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)

2 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)

1,50 etatów

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)

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 28 833,46 zł

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

28 833,46 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)  

600,70 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  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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

27 358,74 zł

27 358,74 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 474,72 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 28 833,46 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

2 250,00 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

0,00 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. Tadeusz Pajurek Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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