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                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

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 
Fundacji

TAK

Monika Mostowska Zastępca 
Przewodniczącego 
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 Adam Młodawski Przewodniczący Rady TAK

Tadeusz Mojsa Członek Rady TAK

Tomasz Pławny Członek Rady NIE

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
4
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
szczególnie na terenach, gdzie pracują misjonarze;
j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących pracy 
misjonarzy i ich działalności na rzecz rozwoju lokalnych społeczności;
k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
m) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym;
p) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
q) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą, w szczególności na terenach, gdzie pracują 
misjonarze;
r) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
s) promocji i organizacji wolontariatu;
t) 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;
u) wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji 
ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego;
v) wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w 
szczególności w dziedzinie nauki języków i odpowiednich badań 
medycznych;
w) gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i 
działalności na rzecz rozwoju, prowadzonych przez misjonarzy i samej 
Fundacji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele poprzez:
a) Działalność polegająca na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, 
katastrof, uchodźcom, imigrantom:
88.99.Z - pozostała pomoc bez zakwaterowania gdzie indziej 
niesklasyfikowana
b) 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
c) 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
d) świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 
organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów ewangelizacyjnych 
prowadzących przez misjonarzy i wolontariuszy:
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82.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
e) organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, 
przeznaczonych na realizację celów Fundacji:
82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
f) wydawanie publikacji takich jak książki, broszur, ulotek i podobnych 
publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w 
Internecie:
58.11.Z - wydawanie książek
g) 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
h) 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
i) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych dla wszystkich 
platform:
58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
j) produkcja nagrań wideo, programów dokumentalnych i reklam 
telewizyjnych:
59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych
k) projekcje filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu 
lub w pozostałych miejscach:
59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów
l) transmisja radiofoniczna przez Internet (internetowe stacje radiowe):
60.10.Z - nadawanie programów radiofonicznych
m) Działanie witryn internetowych i pozostałych witryn internetowych, 
które działają jak portale internetowe:
63.12.Z - działalność portali internetowych
n) 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
o) 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
p) 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
q) organizowanie programów wymiany studenckiej, w szczególność 
służącej rozwojowi wolontariatu:
85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
r) 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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja w roku 2017 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 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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 24 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, 1 studenta z Indii 
oraz studentów filozofii i teologii z pallotyńskiego seminarium w Abobo, Wybrzeże Kości Słoniowej. Na 
ten cel zostało przeznaczone około 116 tys. zł
3. Budowę szkoły w miejscowości Vutukur, dystrykt Guntur, stan Andhra w Indiach. Miejscowe dzieci 
muszą pokonywać kilka kilometrów busem lub piechotą do najbliższej szkoły. Na ten cel przeznaczyła 
102 tys. zł.
4. Utrzymanie szkoły i ośrodka zdrowia dla uchodźców z Syrii w El Kaa, na północy Libanu. Szkoła i 
ośrodek są prowadzone przez parafię grekokatolicką. Fundacja na ten cel przeznaczyła 56 tys. złotych.
5. Sierociniec w Badepuram w Indiach: wsparcie kwotą 53 tys. zł. W sierocińcu przebywa około 30 dzieci 
- sierotam i półsierot. Placówka jest prowadzona przez pallotyna, proboszcza parafii Vutukur. Fundacja 
dla tego sierocińca stworzyła i prowadzi stronę internetową opłacając domenę i serwer. 
6. Zakup busa dla szkoły w Masace, koło Kigali, stolicy Rwandy. Na tej cel przeznaczyła 40 tys. zł 6. 
Dożywianie dzieci w Wenezueli. Ten kraj przechodzi ogromny kryzys ekonomiczny. Fundacja kwotą 4 
tys. zł. wsparła akcję dożywiania dzieci przy parafii w Caracas prowadzoną przez pallotynów z Polski.
Ponadto Fundacja angażowała się finansowo w ratowanie zabytkowego kompleksu klasztornego w 
Biłohirii, na Ukrainie, częściowo sfinansowane przez MKiDN kwotą 101500 zł. Na zabytkowym kościele 
wymieniono dach. 
W roku 2017 Fundacja uruchomiła program Patronatu. Polega on na objęciu opieką konkretnego 
dziecka przez osobę lub instytucję w Polsce lub zagranicą deklaracją przekazywania co miesiąc 
równowartości 25 euro. Pieniądze są przekazywane do instytucji prowadzące szkołę. Dziecko jest 
zwolnione z wszelkich opłat szkolnych. Szkoła natomiast z tych pieniędzy pokrywa koszty utrzymania, 
remontów i rozbudowy szkoły. W ubiegłym roku Fundacja objęła patronatem dzieci z Rwandy, Etiopii, 
Kamerunu i Indii. W sumie około 200 dzieci.
Zakupiła 2 tony węgla dla samotnej kobiety w Sokołowie Podlaskim za 2100 zł
W ramach zebranych funduszy przekazywanych z odpisów 1% Fundacja wspierała działalność innych 
organizacji pozarządowych, które realizują cele pożytku publicznego. W ten sposób przekazała środki 
15 organizacjom na sumę około 314000 zł
W okresie sprawozdawczym Fundacja kontynuowała program wolontariatu misyjnego. W jego ramach 
do Rwandy wyjechało 11 wolontariuszy na okres od 1 do 10 miesięcy. Podejmowali tam zajęcia z 
dziećmi, wykończeniowe prace budowlane, konserwację budynków, naukę języka angielskiego, 
rozdawania odblasków, jako położna w ośrodku zdrowia, rekolekcje Ruchu Światło-Życie. Dwóch 
wolontariuszy wyjechało do Sankt Petersburga do pomocy w domu spokojnej starości prowadzonej 
przez Caritas Federacji Rosyjskiej. Trzech wolontariuszy wyjechało do Etiopii. Prowadzili tam prace 
wykończeniowe w diecezjalnym ośrodku duszpasterskim. Dwie osoby wyjechały do 
Urugwaju/Argentyny. Pracowali w świetlicy dla dzieci w Montevideo i szkole w Buenos Aires. Trzy 
osoby do Indii. Opiekowali się dziećmi w sierocińcu w Badepuram.
Fundacja w okresie sprawozdawczym dalej wynajmowała od Gminy Śródmieście do użytkowania lokal 
przy al. Solidarności 101. Prowadziła w nim nadal sklep charytatywny "Amakuru" z towarami 
sprowadzonymi z Afryki, w dużej mierze kawy i herbaty, oraz kawiarnię. W lokalu zorganizowano 
spotkania promujące książki. Pierwszą była „Krew Aczoli”, a drugą książka poświęcona wspomnieniom o 
ks. Feliksie Folejewskim. W tym lokalu w sobotę zapraszano dzieci z rodzicami do słuchania 
afrykańskich bajek.
W lutym 2017 roku wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
Fundacja poprowadziła akcję edukacyjną pod nazwą ”Po pierwsze dziecko”. Jej celem było 
uświadomienie i pokaz praktycznej pomocy dzieciom w nagłych przypadkach zakrztuszenia czy 
zadławienia
W celu pozyskania środków na działalność statutową Fundacja prowadziła zbiórkę zużytych znaczków 
pocztowych i telefonów komórkowych. W wyniku tej akcji zebrano około 300 kg znaczków i około 4 tys. 
starych telefonów komórkowych.
Fundacja Salvatti.pl ufundowała Nagrodę Główną Festiwalu Filmów Dokumentalnych KINO Z DUSZĄ 
2017. Otrzymali ją twórcy filmu „Jakiego koloru jest miłość”. To wzruszającą opowieść o  miłości osób 
niepełnosprawnych, o wzajemnym poświęcaniu się dla siebie.
W okresie sprawozdawczym Fundacja uczestniczyła dwa razy w obradach parlamentarnego zespołu ds. 
Afryki. Przedstawiła swoją wizję rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Afryką.
Na rzecz mieszkańców Donbasu, regionu ogarniętego wojną, Fundacja zorganizowała zbiórkę i transport 
odzieży.
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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)

1100000

35

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)

Zabytkowy kościół podominikański w Biłohirii, Ukraina

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 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. 
Dom dla dzieci ulicy Casa 
Hogar: 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 24 
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

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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane. 
Program stypendialny: 
obejmował on 5 
studentów z Rwandy, 1 
studenta z Ukrainy, 1 
studenta z Indii oraz 
studentów filozofii i 
teologii z pallotyńskiego 
seminarium w Abobo, 
Wybrzeże Kości Słoniowej. 
Stypendyści z Rwandy 
kontynuowali swoją 
naukę. Stypendium 
zostało przedłużone na 
podstawie  przesłanych 
przez nich wyników nauki 
za kolejny rok studiów. 
Stypendysta z Indii został 
starannie dobrany na 
podstawie rekomendacji 
osób zaufanych z Indii. 
Studiuje w Indonezji, 
ponieważ tam są o wiele 
mniejsze koszty studiów. 
Na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej Fundacja 
pokryła koszty nauki 6 
studentów wraz z 
kosztami ich utrzymania.

85.59.B

pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą

Pozostała pomoc bez 
zakwaterowania gdzie 
indziej niesklasyfikowana. 
Utrzymanie szkoły i 
ośrodka zdrowia dla 
uchodźców z Syrii w El 
Kaa, na północy Libanu. 
Szkoła i ośrodek są 
prowadzone przez parafię 
grekokatolicką. Jest to 
kontynuacja pomocy 
udzielanej w poprzednich 
latach. Parafia była 
osobiście wizytowana 
przez Prezesa Fundacji. Z 
ośrodka zdrowia 
tygodniowo korzysta 
kilkaset osób, głownie 
kobiet z dziećmi. Ośrodek 
prowadzi też aptekę z 
darmowymi lekami, 
przekazywanymi przez 
różne organizacje. W 
szkole uczy się 
kilkadziesiąt dzieci. 
Przedmioty naucane to 
języki: arabski, francuski, 
angielski, matematyka i 
muzyka. Dzięki szkole 
dzieci uchodźców nie są 
przede wszystkim 
pozostawione same sobie

88.99.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) 2 656 648,09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 410 750,93 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 241 995,16 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. 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

49.19.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. W sklepie jest prowadzona 
również 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

10.83.Z przetwórstwo kawy i herbaty. Fundacja 
sprowadziła jedną tonę świeżej, niewypalonej 
kawy z Rwandy, bezpośrednio z plantacji 
położonych w różnych częściach kraju. Jest 
uprawiana na glebach powulkanicznych, 
żyżnych, na dużych wysokósciach, 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 kawy w Warszawie, która 
oferowała korzystną cenę i wysoką jakość 
wypalenia
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d) Przychody finansowe 3 203,37 zł

e) Pozostałe przychody 698,63 zł

0,00 zł

101 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 640 748,89 zł

0,00 zł

1 495 327,21 zł

142 453,68 zł

2 968,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 245 897,16 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 30 532,44 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 653 512,42 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 programu stypendialnego 68 000,00 zł

2 Utrzymanie internatu dla dzieci ulicy w Kolumbii 200 000,00 zł

3 wsparcie organizacji pozarządowych realizujących cele pożytku publicznego 314 000,00 zł

4 Rehabilitacja osób 18 000,00 zł

1 Niezależne Media 81 324,66 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 668 502,04 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 101 500,00 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 623 686,08 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: 2 354 352,19 zł 653 512,42 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

1 787 064,85 zł 653 512,42 zł

0,00 zł 0,00 zł

258 784,58 zł

16 054,96 zł

292 381,21 zł

66,59 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

użytkowanie

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -16 789,42 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

140,00 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)

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)

12,0 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)

5,8 etatów

7,0 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)

120,00 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

120,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 221 359,30 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

206 818,30 zł

153 117,56 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

53 450,00 zł

- inne świadczenia 250,74 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 541,00 zł

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

221 359,30 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 221 359,30 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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

18 446,61 zł

1,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

1,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

5 373,45 zł

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

1 Prace ratunkowe zadaszenia 
kościoła w Biłohirii (daw. 
Lachowce), Ukraina. Etap 
drugi: wymiana dachu.

Zmiana dachu na zabytkowym 
kościele podominikańskim w 
Biłohirii, Ukraina

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

101 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

31.03.2018 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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