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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SIEDLCE

Powiat SIEDLECKI

Ulica BPA. I ŚWIRSKIEGO Nr domu 56 Nr lokalu 

Miejscowość SIEDLCE Kod pocztowy 08-110 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 256447273

Nr faksu E-mail 
fundacja@radiopodlasie.pl

Strona www www.fundacja.radiopodlasie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14273856600000 6. Numer KRS 0000372277

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

Renata Dziewulska Skarbnik TAK

Sławomir Kapitan Prezes TAK

Grzegorz Skwarek Wiceprezes 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

Henryk Drozd Przewodniczący TAK

Paweł Kobiałka Członek TAK

Piotr Wojdat Członek TAK

PODLASKIE CENTRUM RADIOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem fundacji jest wszechstronny rozwój mediów katolickich na poziomie 
lokalnym i regionalnym w oparciu o zasady nauki społecznej Kościoła 
Katolickiego, a zwłaszcza rozwijanie aktywności społecznej, gospodarczej i 
informacyjnej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego 
potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań 
problemów rynku mediów elektronicznych, podejmowanie w oparciu o 
media działań pomocowych i charytatywnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Działania wychowawcze, oświatowe i społeczne zgodnych z nauką 
społeczną Kościoła.
2. Wspieranie Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach w jego działalności 
programowej, redakcyjnej i emisyjnej.
3. Inicjowanie i wspieranie działań informacyjnych realizowanych w 
przestrzeni Internetu.

4. Działania edukacyjne, szkoleniowe i formacyjne na rzecz pracowników i 
wolontariuszy mediów katolickich Diecezji Siedleckiej.
5. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu i uzupełnianiu bazy sprzętowej, 
technicznej, socjalnej. 
6. Wspieranie innych związków i organizacji katolickich oraz instytucji 
społecznych o podobnych celach.

7. Inicjowanie i promowanie wszelkich przedsięwzięć społecznych 
zbieżnych z celami Fundacji.
8. Kształtowanie postaw społecznych i formację religijną swoich 
wolontariuszy i współpracowników zgodnie z nauczaniem Kościoła 
Katolickiego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.
Niedzielny program radiowy- realizacja w terminie od 01.01. do 17.12.2017 r.
Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe dofinansowała Niedzielny Program Radiowy Katolickiego Radia 
Podlasie.
Katolickie Radio Podlasie to największa rozgłośnia w środkowej części wschodniej Polski. Istnieje od 
lipca 1992 roku. - jest nie tylko największym, ale także najczęściej wybieranym przez odbiorców 
medium lokalnym. 
Codziennie, ze studia centralnego w Siedlcach, emituje całodobowy program informacyjno – muzyczny, 
w którym mówi przede wszystkim o sprawach, które dotyczą mieszkańców regionu. Oprócz suchych 
informacji przygotowuje także relacje dźwiękowe, reportaże i inne – coraz rzadziej spotykane na 
antenach stacji lokalnych – formy przekazu radiowego. Rozgłośnia ma charakter katolicki, jednak 
większość uwagi poświęca sprawom regionalnym, stając się regionalnym centrum informacyjnym, 
opartym na sieci dziennikarzy mieszkających w różnych jego częściach. 
W misji programu zawierają się działania wychowawcze, oświatowe i społeczne zgodne z Katolicką 
Nauką Społeczną, czego dowodem są liczne audycje i wywiady związane z tą tematyką. Emitowane 
audycje posiadają walory wychowawcze, edukacyjne, promują pozytywne wartości i wzory zachowań, a 
także zapewniają dobrze rozumianą rozrywkę mieszczącą się w założeniach i targecie rozgłośni. 
Katolickie Radio Podlasie  wspiera również wszelkie formy aktywnego włączania się w życie kościoła i 
środowiska lokalnego. Zadaniem radia jest również zaspakajanie potrzeb kulturalnych słuchaczy oraz 
wspieranie kultury regionalnej i wiedzy historycznej.
W celu realizacji powyższych założeń, program Katolickiego Radia Podlasie został specjalnie 
sformatowany. Cele edukacyjne i wychowawcze oraz ewangelizacyjne zawierają się szczególnie w 
niedzielnym programie.
2.
Fundacja zatrudniła w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. Kamila Skorupskiego na 
stanowisku reportera radiowego i prasowego do obsługi wydarzeń przez się organizowanych, objętych 
patronatem lub promocji w mediach działalności własnej. Kamil Skorupski przygotowywał materiały 
zamieszczane zarówno w Katolickim Radiu Podlasie, Regionalnym Portalu Informacyjnym podlasie24.pl, 
jak i realizował politykę PR na rzecz Fundacji w innych mediach. Dzięki jego pracy Fundacja nie tylko  
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informowała  o działalności własnej, czy też świadczyła nieodpłatnie usługi prasowe na rzecz instytucji 
non profit, ale i pozyskiwała partnerów do swej działalności statutowej, czy też środki na przykład z „1 
procenta”. `
3.
10 stycznia 2017 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu 
Nowym k/Siedlec odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe samorządowców, przedsiębiorców i 
przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Spotkanie współorganizowała Fundacja Podlaskie Centrum 
Radiowe.
Spotkania odbywają się od siedemnastu lat i łączą element formacyjny z podziękowaniem za 
współpracę z Katolickim Radiem Podlasie.  Spotkaniu przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. 
Obecni byli także: biskup pomocniczy Piotr Sawczuk, gospodarz miejsca - Rektor WSD ks. prof.  Piotr 
Paćkowski oraz przedstawiciele duchowieństwa. Przybyli także m. in.: Senator Anna Maria Anders oraz 
senator Waldemar Kraska, posłowie Adam Abramowicz i Marcin Duszek, wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk i marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski a także Prezydent Siedlec 
Wojciech Kudelski oraz władze samorządowe z terenu diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, 
przedstawiciele urzędów i instytucji pożytku publicznego, policji, wyższych uczelni z Siedlec i Białej 
Podlaskiej, przedstawiciele firm współpracujących z Katolickim Radiem Podlasie. 
4.
Sfinansowanie 4 statuetek TOP REGIONU 2015, wręczonych 10 stycznia 2017 roku w gmachu Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym k/Siedlec podczas dorocznego spotkania 
opłatkowego samorządowców, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Statuetki 
przyznawane są co roku w trzech kategoriach: Inwestycja, Wydarzenie Kulturalne, Wydarzenie Sortowe 
lub Sportowiec Roku. 
5.
Bezpłatne badania słuchu w Garwolinie i Górznie
W niedzielę, 17 września 2017 r. w Garwolinie i Górznie można było bezpłatnie przebadać słuch. 
Badania Profilaktyczne słuchu zorganizowały: Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu w Kajetanach, Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe i Katolickie Radio Podlasie, pod patronatem 
Marszałek Senatu Marii Koc. Współorganizatorami badań byli też Wójt Gminy Garwolin oraz  Wójt 
Gminy Górzno. Badania przeprowadzono na placach przy budynkach Urzędu Gminy w Górznie i 
Garwolinie w godzinach od 9.00 do 14.00. Z badań mógł skorzystać każdy chętny.
KOKT
6.
 Uroczystości rocznicowe Katolickiego Radia Podlasie
Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe była współorganizatorem imprez związanych z 
dwudziestopięcioleciem pracy Katolickiego Radia Podlasie, 9 lipca – dla szerszego grona społeczności 
regionu i 16 września – gali dla przedsiębiorców, polityków i przedstawicieli samorządów regionu.
Uroczyste obchody 25 rocznicy KRP 9 lipca rozpoczęła msza święta dziękczynna w katedrze siedleckiej 
koncelebrowana z Biskupem Pomocniczym Diecezji Siedleckiej Piotrem Sawczukiem przez księży 
pracujących lub związanych w przeszłości z rozgłośnią, a uczestniczyli w niej pracownicy, 
przedstawiciele współpracujących samorządów oraz liczne grono przyjaciół i wiernych słuchaczy.
Następnie na Amfiteatrze i terenach przyległych odbył się piknik z konkursami i koncerty. Na scenie 
zaprezentował się ks. Stefan Ceberek, który śpiewał o Bogu, ojczyźnie i patriotyzmie,  Roberto Zucaro, 
który wykonał najpopularniejsze włoskie przeboje, a gwiazdą wieczoru był zespół Feel. Barwnym 
urozmaiceniem wydarzenia był występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy prezentujący 
polskie tańce narodowe.
Uroczysta Gala Rocznicowa  miała miejsce 16 września w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Wzięło 
w niej udział wielu znamienitych gości, m.in. biskupi: siedlecki i drohiczyński, wicemarszałek Senatu i 
przedstawiciel Prezydenta RP, ministrowie, liczni parlamentarzyści, jeszcze liczniejsi samorządowcy, 
kapłani, przedstawiciele kultury, nauki, biznesu, a także  dawni pracownicy i współpracownicy 
Katolickiego Radia Podlasie.
7.
Fundacja sfinansowała szkolenia - warsztaty dziennikarskie  dla pracowników Katolickiego Radia 
Podlasie na temat:
1. Emisja głosu,
2. Konstruowanie serwisów informacyjnych,
3. Etyka w zawodzie dziennikarza,
4. Artystyczne formy ekspresji radiowej,
5. Produkcja słuchowisk radiowych.
8. 
Wsparcie wydarzenia pod nazwą „Dzień Otwartych Drzwi w Katolickim Radiu Podlasie” - 
12 września 2017 roku.
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Była to doskonała okazja, aby sprawdzić jak naprawdę wygląda praca w radiu, a także zobaczyć  studio i 
powiedzieć kilka słów do mikrofonu. Odwiedzający mieli szansę porozmawiać ze swoimi ulubionymi 
prowadzącymi, dzielili się uwagami dotyczącymi radiowego programu, mówili o swoich ulubionych 
audycjach. Całość jest obliczona na przełamanie barier pomiędzy słuchaczami a medium, w celu 
budowania interakcji i pogłębiania umiejętności korzystania z mediów oraz budowy świadomego 
odbiorcy i społeczeństwa  obywatelskiego, korzystającego dla swego rozwoju z dóbr kultury i środków 
przekazu. Fundacja organizuje  te odwiedziny i koordynuje zwiedzanie rozgłośni. 
9.
Spotkanie Prezesów Koła Przyjaciół KRP 
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w Spotkaniu Prezesów Koła Przyjaciół KRP. Gośćmi cyklicznego, 
przedadwentowego spotkania, zorganizowanego przez Fundację Podlaskie Centrum Radiowe, byli 
biskup Piotr Sawczuk, mł. aspirant Jacek Denisiuk, aspirant sztabowy Janusz Cabaj oraz fizjoterapeuta 
Paweł Korniluk. 25 listopada 2017 przedstawiciele poszczególnych oddziałów Koła Przyjaciół spotkali się 
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach.
Spotkanie otworzył dyrektor rozgłośni ks. Andrzej Sochal, który przywitał słuchaczy i  podziękował im za 
obecność. Wyraził także wdzięczność za wsparcie radia oraz pomoc w przekazywaniu informacji z 
parafii oraz miejscowości, w których funkcjonują oddziały Koła Przyjaciół. Dyrektor wręczył prezesom 
powstałych w tym roku kół akty przyjęcia. 
Przemówienie wygłosił obecny na spotkaniu ks. biskup Piotr Sawczuk. Podkreślił znaczenie mediów 
katolickich w ewangelizacji słuchaczy. – Radio Podlasie jest szansą dla ludzi, którzy nie mają silnej więzi 
z Kościołem. To, co usłyszą na antenie być może będzie ziarnem, będzie momentem przełomowym w 
ich życiu i zbliży ich do Boga, do Kościoła –  zaznaczył duchowny.
W swoim wystąpieniu biskup wiele miejsca poświęcił słuchaczom należącym do Koła Przyjaciół KRP. 
Zaakcentował rolę, jaką odgrywają Koła Przyjaciół w społeczności lokalnej i parafialnej.
Podczas spotkania prelekcję wygłosił mł. aspirant Jacek Denisiuk. W swoim wystąpieniu poruszył temat 
oszustw z zastosowaniem metody „na wnuczka”, „na policjanta”. Przestrzegał słuchaczy przed 
oszustami, którzy wykorzystują ufność starszych osób i bazują na ich emocjach – podszywają się np. 
pod wnuczka, który spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy, by uniknąć aresztu. Jacek Denisiuk 
zaprezentował film ukazujący przebieg standardowej rozmowy oszusta z seniorem.
Jednym z gości spotkania był aspirant sztabowy Janusz Cabaj. Policjant przypomniał słuchaczom zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym oraz rowerowym. Z nieukrywanym zadowoleniem 
stwierdził, że wzrasta liczba pieszych i rowerzystów stosujących kamizelki odblaskowe. Omówił kilka 
zdarzeń drogowych z udziałem kierowców i rowerzystów. Dodał, że rowerzysta i pieszy w zderzeniu z 
autem ma znikome szanse, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad i wzmożona czujność.
Aspirant zwrócił uwagę na konieczność zapinania pasów. Zaznaczył, że w przypadku kolizji, poduszka 
powietrzna zamiast chronić może poważnie uszkodzić, a nawet zabić pasażera, który nie zapiął pasów. 
– Wielu pasażerów, którzy podróżują na tylnym siedzeniu, ignoruje zapinanie pasów, nie mając 
świadomości, że nawet niewielka stłuczka może spowodować poważne obrażenia – podkreślił. 
Ostatnim prelegentem był Paweł Korniluk, fizjoterapeuta z Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Siedlcach. Zapoznał słuchaczy z bogatą ofertą zakładu. Podkreślił, że czas oczekiwania na rehabilitację 
w ZAZ-ie nie przekracza miesiąca. Dodał, że ceny za zabiegi rehabilitacyjne oraz związane z odnową 
biologiczną są konkurencyjne. Fizjoterapeuta zaprezentował uczestnikom poszczególne sale, w których 
prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne i relaksacyjne.
10.
Fundacja  wsparła działania na rzecz wypromowania poza Łukowem V Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Fundacja dbała o pronocję Festiwalu na antenie 
Katolckiego Radia Podlasie oraz portali podlasi24.pl Echa katolickiego. Przygotowano i przekazano do 
publikacji zarówno zapowiedzi, jak i relację z poszczególnych koncertów. 
Od 2013 r. w łukowskich kościołach rozbrzmiewa muzyka organowa i kameralna w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Każdego roku od kwietnia do 
września licznie zgromadzona publiczność ma możliwość wsłuchania się w muzykę klasyczną w 
interpretacjach na najwyższym poziomie. Dotychczas odbyło się już 40 koncertów, podczas których 
wystąpili wykonawcy z 11 krajów świata. Pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym tego festiwalu 
jest Mateusz Rzewuski, a organizatorem Łukowski Ośrodek Kultury. Wsparcia festiwalowi udzielali: 
Urząd Miasta Łuków, Starostwo Powiatu Łukowskiego, Parafia. Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie 
oraz Parafia p.w. NMP Matki Kościoła, w których odbywają się koncerty. 
W roku 2017 odbyło się 6 koncertów. 
11.
17 marca 2017 r. Fundacja we współpracy Łukowskim Ośrodkiem Kultury oraz Parafią Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Łukowie zaprosiła mieszkańców Łukowa i okolic na premierę produkcji Łukowskiego 
Ośrodka Kultury tj Poetycką Drogę Krzyżową. Poetyckie rozważania 14 Stacji Drogi Krzyżowej 
zaprezentowali najlepsi recytatorzy Łukowskiego Ośrodka Kultury: Julia Semczuk, Kacper Siwiak, 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

300000

100

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Bartłomiej Niewęgłowski oraz Rafał Nurzyński. Dodatko poszczególne Stacje Drogi Krzyżowej 
ilustrowane były obrazami z Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. 
Dzięki wsparciu i z inicjatywy Fundacji Poetycka Droga Krzyżówa została zarejestrowana w postaci 
paradokumentalnego słuchowiska, a jego premiera miała miejsce 7 kwietnia na antenie Katolickiego 
Radia. 
12.
Fundacja  wsparła działania na rzecz wypromowania poza Łukowem I Dni Kultry Żydowskiej w Łukowie
(16 i 17 października 2017) Fundacja kordynowała działania na rzecz pełnego zrelacjonowania 
wydarzeń na antenie Katolickiego Radia Podlasie oraz portali podlasi24.pl Echa katolickiego. 
Przygotowano i przekazano do publikacji zarówno zapowiedzi, jak i relację z poszczególnych wydarzeń

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 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Fundacja gromadzi 
środki pieniężne z 
przeznaczeniem na 
wsparcie programowe 
Katolickiego Radia 
Podlasie . W ramach tej 
sfery działalności 
pożytku publicznego 
Fundacja 
dofinansowuje 
"niedzielny program 
radiowy" W misji 
Programu zawierają się 
między innymi działania 
wychowawcze, 
oświatowe i społeczne 
zgodne z Katolicką 
Nauką Społeczną oraz 
zaspokojenie potrzeb 
kulturalnych słuchaczy i 
wspieranie kultury 
regionalnej i wiedzy 
historycznej.--------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
--------------

94.99.Z
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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. 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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Integracja lokalnego 
środowiska wokół 
działań na rzecz 
rozwoju regionu. Są to 
przedsięwzięcia, które 
Fundacja Podlaskie 
Centrum Radiowe 
współorganizuje z 
innymi organizacjami. 
Do takich należą 
miedzy innymi: 
spotkanie opłatkowe 
samorządowców, 
przedsiębiorców i 
przyjaciół Katolickiego 
Radia Podlasie, 
organizacja wydarzenia 
pod nazwą "Dzień 
Otwartych Drzwi w 
Katolickim Radiu 
Podlasie" oraz 
współpraca przy 
organizowaniu 
obchodów rocznicy 
Katolickiego Radia 
Podlasie.-------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
--------------

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 159,006.99 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 38,342.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 120,661.91 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 2.88 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 300.00 zł

0.00 zł

300.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów 
prowadzona na straganach i targowiskach. 
Fundacja Podlaskie Centrum radiowe prowadzi 
działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji jej celów statutowych. Przedmiotem 
działalności gospodarczej jest sprzedaż 
detaliczna książek. Fundacja Podlaskie Centrum 
Radiowe sprzedaje książki o różnorodnej 
tematyce między innymi: religijnej, społecznej 
oraz psychologicznej. W asortymencie posiada 
pozycje dla dorosłych i dzieci. Stale poszerza 
ofertę proponowanych książek oraz nawiązuje 
współpracę z nowymi wydawnictwami i 
hurtowniami.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 38,042.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 120,664.79 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -103,171.38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 38,042.20 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 194,604.69 zł 38,042.20 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

141,513.58 zł 38,042.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

44,779.91 zł

0.00 zł

8,311.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Wsparcie finansowe Katolickiego Radia Podlasie"Niedzielny program Radiowy" 38,042.20 zł

1 Wsparcie finansowe Katolickiego Radia Podlasie"Niedzielny program Radiowy"0,00 38,042.20 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 75,882.00 zł

63,903.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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.)

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

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)

1.3 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

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
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 47,061.60 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

35,697.60 zł

33,600.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 2,097.60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11,364.00 zł

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

41,061.60 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 41,061.60 zł

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

6,000.00 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)

2,974.80 zł

8.00 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

3.00 osób

5.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

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

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0.00 zł

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

4,397.60 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 13



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

Sławomir Kapitan, Grzegorz 
Skwarek, Renata 

Dziewulska/2018-07-10 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 14


