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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-11

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

Grzegorz Suchodolski Prezes TAK

Grzegorz Skwarek Wiceprezes TAK

Renata Dziewulska Skarbnik 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 17.12.2018 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, dotyczących  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 finansowała  koszty zatrudnienia reportera Katolickiego Radia Podlasie.
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. 
3.
Fundacja realizując cel statutowy jakim jest m.in. wspieranie Katolickiego Radia Podlasie poprzez pomoc w pozyskiwaniu 
sprzętu i uzupełnianiu bazy technicznej  sfinansowała zakup aparatu fotograficznego i  smartfona , stołu emisyjnego oraz 
sfinansowała przebudowę portalu regionalno- informacyjnego  podlasie24.pl.
4.
8 stycznia 2018 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 
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współorganizowała Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe.
Spotkania odbywają się cyklicznie  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 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. 
Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, i zaprezentował rękopis „Potopu”  Henryka Sienkiewicza, który jest 
w posiadaniu Muzeum. 
Na spotkaniu tym odbył się  krótki wykład Grzegorza Polaka pt. „Jan Paweł II: wszyscy razem i każdy z osobna jesteśmy aktorami 
polityki”. oraz wspólne kolędowanie z  Zespołem Wokalnym „Radość” z Radomyśli pod dyrekcją Anety Karczmarskiej.
5.
Sfinansowanie 4 statuetek TOP REGIONU 2017, wręczonych 8 stycznia 2018 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. 
6.
Współorganizowanie karnawałowej  zabawy w Domanicach, 3 lutego 2018.  Na imprezie bawiło się  ponad 80 członków  Koła 
Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie i ich rodzin. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe przygotowała niektóre z elementów 
dekoracyjnych sali, a także przygotowała i poprowadziła kilka konkursów z drobnymi nagrodami.
7.
Uroczystości rocznicowe Katolickiego Radia Podlasie.
Z okazji 26 rocznicy działalności Katolickiego Radia Podlasie, 24 czerwca Fundacja  wspomogła organizację koncertu ks. Stefana 
Ceberka w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu oraz współorganizowała wydarzenie "Dzień Otwartych Drzwi w Katolickim Radiu 
Podlasie"
8.
Organizacja koncertu Gali Finałowej Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2018 w dniu 30 września 2018 r. 
w Miętnem k. Garwolina. 
Odbiorcami zadania byli członkowie lokalnych społeczności zaangażowanych bezpośrednio w  Turniej  Kół Gospodyń Wiejskich, 
a pośrednio, w działalność na rzecz lokalnych społeczności, kultywowanie tradycji, kształtowanie postawy pomocy 
dobrosąsiedzkiej i rozwijanie wrażliwości na realizacje potrzeb małych ojczyzn. Udało się pokazać umykającą w bezpośrednim 
odbiorze i statystykach wielką liczbę inicjatyw w regionie  godnych zauważenia, wspierania i naśladowania. Podczas koncertu, 
zaprezentowały swoją działalność przybyłe na tę uroczystość KGW, organizacje i stowarzyszenia dobroczynne. Na scenie zostały 
wyróżnione i nagrodzone najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich.
9.
Fundacja  wsparła działania na rzecz wypromowania poza Łukowem VI  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej w Łukowie. Fundacja dbała o promocję Festiwalu na antenie Katolickiego Radia Podlasie oraz portali podlasi 24.pl 
Echa katolickiego. Przygotowano i przekazano do publikacji zarówno zapowiedzi, jak i relację z poszczególnych koncertów. 
Szóstą edycję festiwalu wypełnił0 6 koncertów z udziałem 12 wykonawców. 
Kwartet Camerata, duet akordeonowego Duo Accosphere: Jan Bokszczanin Andrzej Chorosiński, Krzysztof, Roksana 
Kwaśnikowska ,  Emanuele Cardi , Ewa Iżykowska, ,  Tobias Aehlig , Andres Uibo, . Schola Cantorum Misericordis Christi 
Młodzieżowy Chór Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
10.
Fundacja  wsparła działania na rzecz wypromowania poza Łukowem Dni Kultury Rosyjskiej w Łukowie ”(12-13 kwietnia)  na 
które zaprosili: Łukowski Ośrodek Kultury oraz Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Kulturalno-Oświatowym Polsko-Rosyjskiego Dialogu Młodzieżowego „Ermitaż”. W programie m.in.: Konkurs Recytacji i Piosenki 
Rosyjskiej, rosyjskie bajki i filmy w Kinie Łuków, konferencja i okolicznościowe przemówienia, konkurs plastyczny, konkurs 
rysunkowy, wystawa poświęcona życiu i twórczości Konstantego Pietrzaka  pochodzącego z Łukowa fizyka rosyjskiego, 
odsłonięcie „Mówiącego kamienia” w Parku Miejskim oraz Festiwal Kuchni Rosyjskiej.
11.
 Realizacja Projektu „Unikajmy złych dróg”
Wśród działań projektu znalazły się: realizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych, podczas których rozdawane były broszury 
„Bądź kowalem swego losu” –  ze świadectwami życia osób wychodzących z uzależnień i przestępczości, krótkim poradnikiem 
na temat zapobiegania przemocy domowej oraz  listą adresową instytucji pomocowych w regionie. Spotykaliśmy się z 
zainteresowanymi w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Węgrowie, Parczewie, Międzyrzecu Podlaskim, Łukowie i Terespolu.
Powstało 20 audycji pod wspólnym tytułem „Temu można zapobiec”. O przyczynach przestępczości i sposobach zapobiegania 
im reporterzy Katolickiego Radia Podlasie rozmawiali z psychologami uzależnień, psychologami z zakładów karnych, 
aktywistami, wychowawcami, kapelanem więziennym.
12.
Realizacja projektu „Uwolnieni- akcja informacyjna…”
„Uwolnieni” to projekt mający na celu przeciwdziałanie powrotom do przestępczości oraz prewencję przed wchodzeniem w 
konflikty z prawem. Realizując go odwiedziliśmy wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, ale także zakłady 
karne i szkoły średnie.   Bohaterowie „Uwolnionych”, to ludzie, którzy wyrwali się z kręgu nienawiści i przemocy, których 
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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

300000

100

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wcześniejsze, „poprzednie” życia pełne były gniewu, problemów, uzależnień. Przeżywali tragedie i poniżenia. Byli uwikłani w 
ciemne interesy, wyłudzali pieniądze, stosowali przemoc, z zabiciem człowieka włącznie. To ludzie prawdziwi. Ścigani listami 
gończymi, niektórzy z nich wielokrotnie aresztowani i skazywani wyrokami sądów na pobyt w więzieniu. Teraz są wolni. Przeżyli 
przebudzenie i odbudowę. Nawrócenie. Mają rodziny, pracują, są szczęśliwi. Starają się pomagać innym – wszystkim tym, 
którzy tej pomocy potrzebują, tak jak oni sami kiedyś. Uwolnieni.
13.
Realizacja projektu „Grzbietami do dołu”
To ciąg spotkań animacyjnych w księgarniach regionu mających na celu promowanie książki i czytelnictwa oraz małych księgarń. 
W ramach tego projektu animatorzy z Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe przygotowali  i przeprowadzili dwugodzinne 
warsztaty księgarskie i czytelnicze w dwóch spotkaniach: pierwsze dedykowane było młodzieży i dzieciom, a drugie – dorosłym i 
seniorom.

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 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 102 000,00 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 840 000,24 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 742 774,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 97 222,17 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

1 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 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 0,00 zł
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d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 3,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 132 442,17 zł

2.4. Z innych źródeł 158,77 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 213 653,76 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

1 przekazano na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie niedzielnego programu 
radiowego

102 000,00 zł

2 przekazano na rzecz katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie zakupu stołu emisyjnego do 
działalności statutowej

55 000,00 zł

3 przekazano na rzecz Katolickiego Radia Podlasie na sfinansowanie zakupu aparatu i telefonu 
komórkowego do działalności statutowej

2 517,88 zł

4 przekazano na rzecz Katolickiego Radia Podlasie  na realizację projektu "reporter dla radia" 44 085,88 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 313 296,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 394 102,40 zł

w 
tym:

0,00 zł

376 102,40 zł

0,00 zł

18 000,00 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

220,00 zł

35 000,00 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)

97 222,17 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 7 273,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 48 647,08 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: 792 553,60 zł 213 653,76 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

735 500,78 zł 213 653,76 zł

0,00 zł 0,00 zł

48 575,09 zł

2,00 zł

8 462,20 zł

13,53 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 48 647,08 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

703 184,80 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)

1 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)

0,25 etatów

12 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 53 557,92 zł

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

47 197,92 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 

6 360,00 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)

394,44 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)  

273,32 zł

5 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 360,00 zł

6 360,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47 197,92 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 47 197,92 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

4 500,00 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)

Członkowie zarządu za pracę w zarządzie nie otrzymują 
wynagrodzenia (praca społeczna).
Członek zarządu wykonywał jednocześnie pracę 
zawodową na rzecz Fundacji i zadania związane z 
realizacją projektu. W pkt. 8 wykazano wynagrodzenie  
wypłacone ze środków z dotacji.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 000,00 zł

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

1 "Grzbietami do dołu" Popularyzacja czytelnictwa i 
lokalnych małych księgarń 
poprzez aktywizacje lokalnych 
środowisk aktywnych i 
potencjalnych czytelników, 
nabywców beletrystyki i książki 
czytanej dla przyjemności. 
Nakierowanie czytelnika na 
lokalne stacjonarne źródło 
dobrej książki jakim są małe 
księgarnie w regionie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

31 997,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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 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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 "Uwolnieni - akcja 
informacyjna na temat 
możliwości i korzyści z 
powrotu z drogi przestępczej 
oraz prewencji przed 
konfliktami z prawem"

Akcja informacyjna miała na 
celu przeciwdziałanie 
powrotom do przestępczości 
oraz prewencję przed 
wchodzeniem w konflikty z 
prawem.

Ministerstwo Sprawiedliwości 207 700,00 zł

3 "Unikajmy złych dróg" Przekazanie jasnych i czytelnych 
informacji na temat przyczyn 
przestępczości , rozpoznawania 
ich we wczesnym stadium, 
sposobów przeciwdziałania i 
zapobiegania im w stanie 
pierwotnym i zapobiegania 
powtórnemu popadaniu w 
przestępczość.

Ministerstwo Sprawiedliwości 136 405,40 zł

4 Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich Wschodniego 
Mazowsza

współfinansowanie wydarzenia 
mającego na celu promocje 
zdrowia i profilaktykę 
zdrowotną  tj. utworzenie strefy 
polityki zdrowotnej  podczas 
Gali Finałowej Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich 
Wschodniego Mazowsza w 
Miętnem 30 września 2018 r.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników

18 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grzegorz Suchodolski
Grzegorz Skwarek
Renata Dziewulska

Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-11
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