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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina ZĄBKI

Powiat WOŁOMIŃSKI

Ulica WILCZA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość ZĄBKI Kod pocztowy 05-091 Poczta ZĄBKI Nr telefonu 227715165

Nr faksu E-mail salvatti@salvatti.pl Strona www www.salvatti.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-05-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14150169000022 6. Numer KRS 0000309499

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

Jerzy Limanówka Przewodniczący Zarządu 
Fundacji

TAK

Monika Mostowska Zastępca 
Przewodniczącego 
Zarządu Fundacji

TAK

Włodzimierz Osica Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grzegorz Młodawski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Zdzisław Wdziekoński Członek Rady Fundacji TAK

Tadeusz Mojsa Członek Radu Fundacji TAK

"PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe będące operacjonalizacją 
celów ogólnych:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
szczególnie na terenach, gdzie pracują misjona¬rze;
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących pracy 
misjonarzy i ich działalności na rzecz rozwoju lokalnych społeczności;
11) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
13) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym;
16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
17) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą, w szczególności na terenach, gdzie pracują 
misjonarze;
18) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
21) wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji 
ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego;
22) wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w 
szczególności w dziedzinie nauki języków i odpowiednich badań 
medycznych;
23) gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i 
działalności na rzecz rozwoju, prowadzonych przez misjonarzy i samej 
Fundacji.
24) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
25) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
27) turystyki i krajoznawstwa;
28) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
29) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności 
nieodpłatnej.
§2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
1) działalność polegająca na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, 
katastrof, uchodźcom, imigrantom: 88.99.Z - pozostała pomoc bez 
zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
2) działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne 
formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej: 88.99.Z - 
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej 
niesklasyfikowana
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

3) świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 
organizacyjnej i      merytorycznej w realizacji projektów budowy 
kościołów, kaplic i innych miejsc kultu: 94.99.Z - działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4) świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 
organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów ewangelizacyjnych 
prowadzących przez misjonarzy i wolontariuszy: 82.99.Z - działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
5) organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, 
przeznaczonych na realizację celów Fundacji: 82.99.Z - pozostała 
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana
6) wydawanie publikacji takich jak książki, broszur, ulotek i podobnych 
publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w 
Internecie: 58.11.Z - wydawanie książek
7) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, w formie drukowanej 
lub elektronicznej, włączając internet oraz wydawanie programów 
radiowych i telewizyjnych: 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych 
periodyków
8) wydawanie, włączając udostępnienie w trybie on-line pozostałych 
wyrobów drukowanych; wydawanie(udostępnianie) danych 
statystycznych i innych informacji w trybie on-line: 58.19.Z - pozostała 
działalność wydawnicza
9) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych dla wszystkich 
platform: 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier 
komputerowych
10) produkcja nagrań wideo, programów dokumentalnych i reklam 
telewizyjnych: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych
11) projekcje filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu 
lub w pozostałych miejscach: 59.14.Z - działalność związana z projekcją 
filmów
12) transmisja radiofoniczna przez Internet (internetowe stacje radiowe): 
60.10.Z - nadawanie programów radiofonicznych
13) działanie witryn internetowych i pozostałych witryn internetowych, 
które działają jak portale internetowe: 63.12.Z - działalność portali 
internetowych
14) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych o tematyce 
zgodnych z celami Fundacji: 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
15) organizowanie imprez turystycznych, z kompleksowym programem 
impreZ - uwzględniając transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 
zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, związanych z działalnością 
misyjną Kościoła i celami Fundacji: 72.12.Z - działalność organizatorów 
turystyki
16) prowadzenie edukacji, kursów komputerowych, nauki religii, szkolenia 
z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozostałych 
pozaszkolnych form nauki związanych z pracą ewangelizacyjną i społeczną 
jak również przygotowaniem do misji: 85.59.B - pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
17) organizowanie programów wymiany studenckiej, w szczególność 
służącej rozwojowi wolontariatu: 85.60.Z - działalność wspomagająca 
edukację
18) pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność 
prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego 
rodzaju: 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana.
19) opieka dzienna nad dziećmi w tym pozostała opieka dzienna nad 
dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne 88.91.Z – w szczególności 
pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem przez zatrudnianie opiekunów 
dziennych.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja w roku 2016 roku przeprowadziła zbiórki pieniędzy na wsparcie następujących projektów:
1. Dom dla dzieci ulicy Casa Hogar: Fundacja wsparła kwotą 250 tys. zł. utrzymanie Internatu dla dzieci 
ulicy w Bello koło Medellin w Kolumbii. Wiele dzieci w tym mieście nie uczęszcza do szkoły z powodu 
biedy. Fundacja wsparła projekt prowadzony przez pallotyńskich misjonarzy polegający na stworzeniu 
internatu, w którym 25 dzieci w wieku od 8 do 16 lat, chłopcy i dziewczynki, mieszka od niedzielnego 
wieczoru do piątkowego popołudnia. W tym czasie pod opieką wychowawców chodzą do szkoły, 
odrabiają lekcje i mają zajęcia pozalekcyjne ogólnorozwojowe.
2. Program stypendialny: obejmował on 5 studentów z Rwandy, 1 studenta z Ukrainy oraz studentów 
filozofii i teologii z pallotyńskiego seminarium w Abobo, Wybrzeże Kości Słoniowej. Na ten cel zostało 
przeznaczone około 65 tys. zł
3. Sierociniec w Branburam w Indiach: wsparcie kwotą 52 tys. zł. W sierocińcu przebywa około 30 
dzieci, sierotami i półsierot. Placówka jest prowadzona przez ojca pallotyna, proboszcza parafii Vutukur.

4. Budowa przedszkola w Brobo na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Mała społeczność wioski Brobo od wielu 
lat borykała się z problemem braku przedszkola, w którym dzieci mogłyby stawiać pierwsze kroki na 
ścieżce edukacji i byłyby odpowiednio przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Dzięki wsparciu kwotą 
44 tys. zł udało się ten cel osiągnąć.
5. Wymiana dachu na budynku szkoły w Kinoni, na północy Rwandy: Fundacja wsparła ten projekt 
kwotą 39 tys. zł. Wymieniono rozpadającą się dachówkę na blachę oraz wzmocniono i odnowiono 
więźbę dachową. Pracę nadzorował wolontariusz Fundacji.
6. Sfinansowanie przyjazdu i kosztów udziału w Światowych Dniach Młodzieży następujących osób: z 
Rwandy 5 osób, z Wybrzeża Kości Słoniowej - 4 osoby, z Wenezueli - 6 osób
Ponadto Fundacja angażowała się finansowo w następujące projekty:
1. Ratowanie zabytkowego kompleksu klasztornego w Biłohirii, na Ukrainie, częściowo sfinansowane 
przez MKiDN
2. Wydanie dwóch książek Teodora Parnickiego w formie audiobooka: "Dary z Kordoby", "Kordoba z 
darów" w ramach programu Chrzest 966 przy pomocy finansowej ze strony Narodowego Centrum 
Kultury.
3. Pomoc w wyjeździe wolontariuszy i organizacja obozu wakacyjnego dla dzieci w Gruzji.
W okresie sprawozdawczym Fundacja kontynuowała program wolontariatu misyjnego. W jego ramach 
do Rwandy wyjechało 13 wolontariuszy na okres od 1 do 10 miesięcy. Podejmowali tam zajęcia z 
dziećmi, wykończeniowe prace budowlane, konserwację budynków, naukę języka angielskiego, naukę 
ogrodnictwa, masaż leczniczy, nadzór budowlany, rekolekcje Ruchu Światło-Życie. Dwóch 
wolontariuszy wyjechało do Sankt Petersburga do pomocy w domu spokojnej starości prowadzonej 
przez Caritas Federacji Rosyjskiej.
Od stycznia Fundacja wynajmuje od Gminy Śródmieście do użytkowania lokal przy al. Solidarności 101. 
Otwarto tam sklep charytatywny "Amakuru" z towarami sprowadzonymi z Afryki, w dużej mierze kawy i 
herbaty, oraz kawiarnię. W lokalu zorganizowano szereg spotkań popularyzujących problematykę 
relacji Globalnej Północy z Globalnym Południem.
W celu pozyskania środków na działalność statutową Fundacja prowadziła zbiórkę zużytych znaczków 
pocztowych i telefonów komórkowych. W wyniku tej akcji zebrano około 350 kg znaczków i około 3 tys. 
starych telefonów komórkowych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja zorganizowała szereg debat we współpracy z Centrum Myśli Jana 
Pawła II, w Warszawie, ul. Foksal 11. Tematy debat: „Biednych zawsze mieć będziecie – dobroczynność 
studia bez dna; „Samotność w wielkim mieście” .
Od września 2016 roku do lutego 2017 roku wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie prowadziliśmy akcję edukacyjną pod nazwą ”Po pierwsze dziecko”. Jej celem 
było uświadomienie i pokaz praktycznej pomocy dzieciom w nagłych przypadkach zakrztuszenia czy 
zadławienia
Fundacja była współorganizatorem spotkania z Dariuszem Kowalskim, znanym m.in. z serialu 
„Plebania” na Politechnice Warszawskiej, który mówił o tym o co warto walczyć w związku, na jakich 
fundamentach opierać swoją relację z drugim człowiekiem, o uczeniu się jak wspólnie stawiać czoła 
przeciwieństwom losu, o tym, jak łączyć karierę zawodową z życiem rodzinnym oraz jak być mężczyzną 
we współczesnym świecie.
Fundacja Salvatti.pl ufundowała II Nagrodę Festiwalu Filmów Dokumentalnych KINO Z DUSZĄ 2016. 
Otrzymała ją Zofia Kowalewska / Studio Munka reżyserka filmu „Więzi”. To wzruszającą opowieść o  
trudzie przepraszania i przebaczania
Fundacja objęła patronatem:
1.„Fundamenty Sukcesu” - cykl spotkań organizowanych przez ASK Soli Deo w Szkole Głównej 
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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)

100000

30

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

Handlowej, podczas których zgłębiano tajniki życiowego sukcesu. Gościem był m.in. specjalista z 
dziedziny bioetyki i prawa – mec. Nikolasa Nikasa czy wiceministra zdrowia Piotr Gryza oraz Krzysztof 
Ziemiec.
2.  „Laboratorium Miłosci”
Powstało w 2005 roku w celu pomocy młodym ludziom w zrozumieniu siebie i miłości, w poznaniu 
istoty relacji między kobietą a mężczyzną, narzeczeństwa, a także i małżeństwa.
Na zaproszenie Fundacji do Polski przyjechali:
Juan Grabois – argentyński prawnik i wykładowca akademicki, od 2005 roku jest zaufanym 
współpracownikiem Jorge Bergoglio. Od czerwca 2016 roku jest członkiem Papieskiej Rady Iusticia et 
Pax. Aktywnie działa w na rzecz osób ubogich i wykluczonych w argentyńskich miastach i tzw. 
dzielnicach biedy, angażuje się w ruchy społeczne na rzecz pokrzywdzonych
Ekaterina Saneblidze, fundatorka i dyrektor fundacji Child Welfare League w Gruzji
Carl Wilkens, autor książki „I’m not leaving”, pastor Kościoła adwentystów, który w kwietniu 1994 r. nie 
opuścił Rwandy i cały czas organizował pomoc dla jednego z sierocińców

W tygodniu misyjnym 23 – 30 października 2016 Fundacja zorganizowała szereg wydarzeń w sklepie 
Amakuru:
W Niedzielę Misyjną (23.10) Sklep z Kawiarnią Amakuru przy al. Solidarności 101 w Warszawie otwarty 
w godz. 8:00-20:00 i serwował pyszną kawę i herbatę prosto z Afryki
– W poniedziałek (24.10) Degustacja afrykańskiej kawy i herbaty
– We wtorek (25.10) Kawa z misjonarzem, ks. Piotr Kalinowski SAC, 
– W środę (26.10) Pokaz tańca rwandyjskiego,
– W czwartek (27.10) Tysiąc odcieni zieleni – pokaz zdjęć z Afryki
– W piątek (28.10) Reportaż z Rwandy „Urumuri Ubuzima” (Światło-Życie
Fundacja Salvatti.pl, Centrum Św. Wincentego Pallottiego w Kigali i Światowe Centrum  Słuchu w 
Kajetanach na kilka dni połączyły siły, by przeprowadzić badania przesiewowe u dzieci w Rwandzie. 
Ekipa z prof. Henrykiem Skarżyńskim i doc. Piotrem Skarżyńskim przebadała prawie 200 dzieci w 
przedszkolu i szkole prowadzonej przez siostry pallotynki-misjonarki.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej działalność 
charytatywna 
polegająca na 
gromadzeniu funduszy 
lub inne formy 
wspierania 
finansowego w ramach 
pomocy społecznej. 
Fundacja zorganizowała 
pięć akcji 
fundraisingowych dla 
wsparcia dzieł 
charytatywnych. 
Pierwszą akcją było 
zebranie funduszy na 
Casa Hogar – ośrodek 
dla dzieci ulicy w Bello, 
w Kolumbii. Mieszka 
tam 25 dzieci, które 
dzięki temu mają 
możliwość uczęszczania 
do szkoły. Drugą akcją 
było wsparcie budowy 
sierocińca v 
Badepuram, Indie. 
Obecnie mieszka tak 
ponad 30 dzieci. 
Kolejną akcją było 
wsparcie budowy 
przedszkola w Brobo, 
Wybrzeże Kości 
Słoniowej. Teraz dzieci 
mają zajęcia 
przygotowujące do 
podjęcia nauki w szkole 
podstawowej. 
Rozpoczęliśmy też 
zbiórkę na zakup busa 
do przewozu dzieci do 
szkoły w Masaka, 
Rwanda

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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promocja i organizacja 
wolontariatu

organizowanie 
programów wymiany 
studenckiej, w 
szczególność służącej 
rozwojowi 
wolontariatu. W 
okresie 
sprawozdawczym 
Fundacja kontynuowała 
kurs wolontariatu 
misyjnego 
rozpoczętego w 
październiku 2015. W 
kursie uczestniczyło 
ponad 20 osób. Z tego 
grupy wyjechało 10 
osób z opiekunem do 
Rwandy na okres od 
jednego do 10 
miesięcy. Podejmowali 
różne zajęcia: prace 
wykończeniowe przy 
budowie ośrodka 
rekolekcyjnego, naukę 
języka angielskiego, 
opiekę nad dziećmi 
przedszkolnymi, 
masażu leczniczego, 
prace konserwatorskie. 
W październiku 2016 
zaczął się kolejny kurs 
wolontariatu.

85.60.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

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

wydawanie publikacji 
takich jak książki, 
broszur, ulotek i 
podobnych publikacji w 
formie drukowanej, 
elektronicznej i 
dźwiękowej lub w 
Internecie. Fundacja 
wydała serię ulotek 
promujących zbieranie 
1% dla organizacji 
współpracujących z 
Fundacją. W nakładzie 
kilkunastu tysięcy 
złotych Fundacja 
wydała notatnik 
informujący o 
działalności Fundacji w 
roku 2015. 
Wspomogliśmy też 
wydanie podręczników 
dla Szkoły Nowej 
Ewangelizacji. W 
okresie 
sprawozdawczym 
Fundacja również przy 
wsparciu Narodowego 
Centrum Kultury 
wydała dwa audiobooki 
Teodora Parnickiego: 
„Dary z Kordoby” i 
„Kordoba z darów”. 
Obie książki przybliżają 
początki 
chrześcijaństwa a tym 
samym państwowości 
Polski

58.11.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) 2,742,983.99 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,419,519.54 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 301,364.59 zł

d) Przychody finansowe 1,235.47 zł

e) Pozostałe przychody 20,864.39 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

47.19.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach. Prowadzenie 
sklepu charytatywnego Amakuru w Warszawie 
przy al. Solidarności 101, gdzie jest sprzedawana 
przede wszystkim kawa i herbata jak również 
wyroby rzemieślnicze z Afryki. Część kawy 
została sprowadzona już wypalona i 
paczkowana, część kawy została wypalona na 
miejscu. W sklepie jest również prowadzona 
mała kawiarenka, która serwuje zarówno kawę i 
herbatę. Dzięki temu sklep stał się miejscem 
spotkań oprócz zysku finansowego ożywia tę 
część al. Solidarności, która jest pozbawiona 
innych kawiarenek.

73.12.A reklama, badanie rynku i opinii publicznej. 
Fundacja zajmowała się pośrednictwem w 
sprzedaży miejsca reklamowego w radiu, 
telewizji i mediach drukowanych. Jej klientami 
były organizacje katolickie stąd też 
koncertowała się na mediach katolickich, jak 
Niedziela, Gość Niedziela, Przewodnik Katolicki. 
Podobnie tez i rozgłośnie radiowe: Radio 
Warszawa. Fundacja prowadziła też sprzedaż 
miejsca reklamowego w witrynie sklepu przy al. 
Solidarności 101. Miejsce jest ruchliwe z tego 
powodu jest to bardzo atrakcyjne miejsce na 
reklamę.

10.83.Z przetwórstwo kawy i herbaty. Fundacja 
sprowadziła jedną tonę świeżej, niewypalanej 
kawy z Rwandy, bezpośredni z plantacji 
położonych w różnych częściach kraju. Jest 
uprawiana na glebach powulkanicznych, 
żyznych, na dużych wysokościach, ok. 1000 m. 
nad poziomem morza. Kawa, typu Bourbon, 
arabica, jest kawą jednorodną, nie mieszaną, co 
powoduje, że ma wyrazisty smak, przez co jest 
ceniona przez koneserów. Do wypalenia kawy 
wybrano palarnię w Skoczowie, która oferowała 
korzystną ceną i wysoką jakość wypalenia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

85,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,617,752.24 zł

0.00 zł

96,125.05 zł

1,512,833.69 zł

8,793.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 323,464.45 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3,017.77 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 689,252.63 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

1 Wsparcie utrzymania domu internatu dzieci ulicy Casa Hogar w Bello, Kolumbia 249,200.00 zł

2 Wolontariat w Rwandzie. Bilety i utrzymanie na miejscu 72,143.54 zł

1 Fundacja Niezależne Media 168,537.44 zł

2 Gazeta dla Polonii Miłujcie się 36,009.07 zł

3 Radio Via 16,734.80 zł

4 Misje Sióstr od Aniołów 15,149.46 zł

5 Trąd, Jeevodaya 10,575.50 zł

6 Szkoła na Kopcu 10,416.09 zł

7 Krzeptówki, Biała Armia 9,562.90 zł

8 Sanktuarium Świętości Życia 7,475.50 zł

9 Caritas Pallotyńska 3,695.70 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 716,767.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 85,000.00 zł
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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 214,997.02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,534,229.81 zł 689,252.63 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

2,204,522.52 zł 689,252.63 zł

0.00 zł 0.00 zł

329,368.65 zł

288.06 zł

0.00 zł

50.58 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

10 Leczenie Grzegorz Polakiewicz 5,504.10 zł

11 Klasztor w Ostrzeszowie 3,505.30 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 -28,004.06 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

18,835.63 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie

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)

6.0 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)

4.0 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

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)

250.00 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

250.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 228,909.16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

175,988.72 zł

110,276.67 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

65,712.05 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52,920.44 zł

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

228,909.16 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 228,909.16 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

3,000.00 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)

16,075.76 zł

2.00 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

2.00 osób

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

3,000.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

24,250.00 zł

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

1 Prace ratunkowe sklepienia 
nawy głównej kościoła w 
Biłohirii (daw. Lachowce), 
obwód chmielnicki, Ukraina

Zasadniczym celem jest 
wzmocnienie konstrukcji nośnej 
sklepienia taśmami z włókna 
węglowego. Sklepienie zostanie 
wzmocnione też iniekcjami.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

40,000.00 zł

2 Audioteka Christiana Wydanie dwóch książek 
Teodora Parnickiego w formie 
audiobooków: "Dary z Kordoby" 
i "Kordoba z darów"
1

Narodowe Centrum Kultury 45,000.00 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 (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

Jerzy Limanówka,
Monika Mostowska

31.03.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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