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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-30

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, określonym w  § 6 statutu 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)                       

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez ( § 7statutu):

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 31.12.2016 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 mieszcząca się w założeniach i targecie Katolickiego Radia 
Podlasie. Program 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.
Poranne pasmo familijne „Z Tobą świat jest jaśniejszy” emitowane w godzinach 7.00-11.00 jest 
stworzone z myślą o rodzinach i oprócz aspektów edukacyjnych i wychowawczych  zawiera w sobie 
walory kulturalno-historyczne. Szczególny nacisk kładzie na to audycja „Radiowe Niedziele” mówiąca o 
konkretnych parafiach i miejscowościach naszego regionu, a  przygotowywana przez dyrekcję 
Archiwum Państwowego w Siedlcach.  
„Katolik w świecie – instrukcja obsługi” to audycja nadawana również w tym paśmie, która ma przede 
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wszystkim cel ewangelizacyjny i pomaga człowiekowi wierzącemu odnaleźć się we współczesności. 
Niedzielny program Katolickiego Radia Podlasie wypełniają także audycje muzyczne o charakterze 
kulturalnym, pomagające słuchaczowi w odbiorze świata dzięki zapraszanym gościom. Do grona takich 
audycji należy „Radiowa kawiarenka”, zawierająca w sobie  oprócz dobrej muzyki również wywiady z jej 
twórcami.  Emitowana jest w godzinach 16.00-18.00.
W kręgu audycji edukacyjnych i wychowawczych znajduje się również audycja wieczorna przygotowana 
specjalnie na dobranoc dla dzieci: „Bajeczki z niebieskiej książeczki” emitowana w godzinach 19.30-
20.00. Celem audycji jest uspokojenie emocji po dniu pełnym dziecięcych wrażeń. Radiowe bajki mają 
także ogromne walory edukacyjne, ponieważ pokazują odpowiednie postawy moralne, pomagają 
dziecku porządkować emocje i rozwijają wyobraźnię. Audycja pomaga też w wychowaniu religijnym 
dzieci, zachęcając na zakończenie dnia do wspólnej, rodzinnej modlitwy.
O rozwój edukacyjno-sportowy słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie dba emitując o godzinie 21.35 
niedzielną audycję „Radio Sport”, w której informujemy o aktualnych wydarzeniach sportowych, 
podsumowujemy wyniki sportowych rozgrywek, rozmawiamy ze sportowcami z różnych dziedzin 
sportu i grup wiekowych oraz promujemy pozytywne postawy zarówno sportowców jak i ich trenerów. 
Audycja ma również za zadanie zachęcić słuchaczy do włączenia się w zdrowy i aktywny tryb życia.
Aspekt kulturalny i edukacyjny spełnia również godzinna, niedzielna audycja „Serce jak obłok”, której 
można wysłuchać o 22.00. Jest to audycja poświęcona poezji i jej twórcom. Nie brakuje w niej również 
walorów edukacyjnych dzięki poruszanej problematyce z dziedziny współczesnej kultury widzianej 
przez pryzmat czasopism literackich czy wydawnictw książkowych i muzycznych. 
2.
8 stycznia 2016 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu 
Nowym k/Siedlec pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Gurdy - ordynariusza diecezji siedleckiej 
odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe samorządowców, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego 
Radia Podlasie. Spotkanie współorganizowała Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe.   W programie 
m.in. wykład Ojca dra Marka Kotyńskiego n.t.: "Dlaczego warto promować wartości chrześcijańskie w 
życiu społeczno - politycznym".  O. dr M. Kotyński - redemptorysta, teolog duchowości, studiował 
teologię życia wewnętrznego na Papieskim Uniwersytecie Gregorianskim oraz na Papieskim Instytucie 
Duchowości Teresianum w Rzymie. Dyrektor Studiów w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów  w Tuchowie.
3.
Sfinansowanie 4 statuetek TOP REGIONU 2015, wręczonych 10 stycznia 2016 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. 
4.
Wsparcie IX edycji konkursu "Wielka Czcionka 2016"
Konkurs, który zakłada krzewienie idei dziennikarstwa społecznego, propagowanie szeroko rozumianej 
kultury regionu i promocję młodych, dziennikarskich talentów,  zorganizowały: Katolickie Radio 
Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl oraz Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe.
Blog twojaFORMA.pl, strona internetowa przedszkola w Nowych Iganiach oraz strona internetowa 
patkow.com to zwycięzcy tej edycji konkursu.
Fundacja PCR ufundowała nagrodę - aparat fotograficzny  o wartości 588 zł. za zajęcie II miejsca.
5.
W sobotę 19 listopada 2016 r. w Auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w 
Siedlcach, w ramach realizacji celów Fundacji „Podlaskie Centrum Radiowe” dotyczących promocji 
kultury chrześcijańskiej oraz  wspierania twórczości i działań kulturalnych, odbyło się spotkanie z 
autorem książki „Tajemnice Fatimy”, Grzegorzem Górnym. 
Wykład Grzegorza Górnego dotyczył nie tylko treści religijnych napisanej przez niego książki, ale 
również powiązań wydarzeń (objawień) religijnych z wydarzeniami historycznymi w Europie i na 
świecie, ich występowania w czasie oraz szeroko pojętej wymowy moralnej. Autor zapoznał zebranych 
z niektórymi aspektami procesu powstawania książki.
 Spotkanie miało charakter otwarty. Na wykład i prezentację książki przybyło 70 osób.
6.
Fundacja zatrudniła 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  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”. `
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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

7.
Fundacja PCR 25 sierpnia 2016r. zakupiła 500 egzemplarzy książki „Panie błogosław Ojczyznę naszą. 
Modlitewnik z płytą CD”. W zamiarze książka nie była przeznaczona do sprzedaży. 30 sierpnia b.r. w 
Sanktuarium w Pratulinie odbyła się I Nadzwyczajna Sesja Kapituły Katedralnej i Kapituł Kolegiackich. 
Spotkanie zorganizowane zostało w związku z dwudziestą rocznicą beatyfikacji Męczenników z 
Pratulina. Podczas tego spotkania Fundacja rozdała 500 egzemplarzy ww.  książki osobom, wpierającym 
i promującym działania Fundacji. Wybór tej konkretnej pozycji miał też na celu promocję kultury 
narodowej i wspierania postaw patriotycznych. 
8.
Fundacja zakupiła a następnie rozdała wiernym Różańce  rozważania z modlitwą za ojczyznę w ramach 
pokutnych marszy za ojczyznę organizowanych w parafiach między innymi w Siedlcach 27 listopada 
2016. Realizowano tym samym cel statutowy jakim jest wspieranie budowania postaw 
propaństwowych i patriotycznych. 
9.
Wsparcie wydarzenia pod nazwą „Dzień Otwartych Drzwi w Katolickim Radiu Podlasie”. Blisko pól 
tysiąca  osób odwiedziło 22 czerwca 2016 roku Katolickie Radio Podlasie w jego głównej siedzibie przy 
ul. Biskupa I. Świrskiego 56 w Siedlcach. 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, dba o 
zgromadzenie i dystrybucję pamiątek  i koordynuje zwiedzanie rozgłośni. 
10.
Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe współorganizowała uroczystości  rocznicowe Katolickiego Radia 
Podlasie. 
Obchody 24. rocznicy Katolickiego Radia Podlasie odbyły się 26 czerwca 2016 r. w Sanktuarium Matki 
Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej. Uroczystej Mszy św. rocznicowej przewodniczył Biskup 
Drohiczyński Tadeusz Pikus, a gośćmi specjalnymi uroczystości byli: śpiewaczka Agnieszka Gertner-
Polak, dziennikarz Grzegorz Polak oraz przedstawiciele Dzieła Pomocy AD GENTES i MIVA Polska. 
Tego dnia na wspólne świętowanie przybyły grupy i przedstawiciele Koła Przyjaciół Katolickiego Radia 
Podlasie z miejscowości: Chotyłów, Rossosz, Radomyśl, Kodeń, Konstantynów, Adamów, Nakory, 
Krześlin, Łuków - parafia Przemienienia Pańskiego, Parczew, Biała Podlaska - parafia Błogosławionego 
Honorata Koźmińskiego, Ulan, Wandów, Brzozowica, Jabłoń, Terespol, Tchórzew, Karcze, Górki k. Łosic, 
Radcze, Pratulin, Swory.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 
między innymi: 
spotkanie opłatkowe 
samorządowców , 
przedsiębiorców i 
przyjaciół Katolickiego 
Radia Podlasie , 
organizacja Wydarzenia 
pod nazwa "Dzień 
Otwartych Drzwi w 
Katolickim Radiu 
Podlasie" oraz 
współpraca przy 
organizowaniu 
obchodów rocznicy 
Katolickiego Radia 
Podlasie.____________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___

94.99.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
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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 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 
miedzy innymi działania 
wychowawcze, 
oświatowe i społeczne 
zgodne z Katolicka 
Nauką Społeczną oraz 
zaspokojenie potrzeb 
kulturalnych słuchaczy 
oraz wspieranie kultury 
regionalnej i wiedzy 
historycznej_________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________

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) 178,642.09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39,572.90 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 139,065.75 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 3.44 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

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

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 39,572.90 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 139,069.19 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 -94,881.16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 67,334.47 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 28,235.90 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 67,808.80 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: 206,185.34 zł 67,808.80 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

134,454.06 zł 67,808.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

71,731.28 zł

0.00 zł

0.00 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" 67,220.80 zł

2 Konkurs Wielka Czcionka 2016- zakup nagrody 588.00 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 67,334.47 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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

1.0 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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 36,980.53 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

29,780.53 zł

29,780.53 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7,200.00 zł

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

26,965.33 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 26,965.33 zł

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

10,015.20 zł

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)

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

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 w 
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
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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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1,027.24 zł

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)

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

2,609.30 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 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

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