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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. SIEDLCE

Powiat M. SIEDLCE

Ulica SOKOŁOWSKA Nr domu 172 Nr lokalu 

Miejscowość SIEDLCE Kod pocztowy 08-119 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 535 448 851

Nr faksu E-mail biuro@fundacjanaszaszkola.pl Strona www fundacjanaszaszkola.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 71249814400000 6. Numer KRS 0000147428

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

Marcin Sławomir Konopka Prezes Zarządu TAK

Cezary Wielgórski Wiceprezes Zarządu TAK

Liliana Konopka Członek Zarządu TAK

Krzysztof Robert Mitelski 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

Agata Anna Zielińska Przewodnicząca Rady 
nadzorczej

TAK

Sławomir Dariusz 
Piotrowski

Wiceprzewodniczący 
Rady nadzorczej

TAK

Szymon Wydra Sekretarz Rady 
nadzorczej

TAK

FUNDACJA NASZA SZKOŁA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Utworzenie lub pomoc w utworzeniu katolickich placówek 
oświatowych, rozumianych jako przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja 
i licea ogólnokształcące, zwanych dalej Szkołą.
2. Utrzymanie lub pomoc w utrzymaniu Szkoły.
3. Finansowanie budowy, rozbudowy i zakupu wyposażenia lub pomoc w 
budowie, rozbudowie i wyposażeniu budynku Szkoły wraz z zapleczem 
sportowym.
4. Dofinansowanie wszelkich inwestycji i remontów budynku Szkoły.
5. Zapewnienie środków finansowych na działalność i rozwój Szkoły.
6. Wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej Szkoły, w tym 
finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych.
7. Wspieranie działalności innych podmiotów, a w szczególności 
wskazanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. 
8. Wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i szerzenie 
kultury chrześcijańskiej.
9. Upowszechnianie sportu, kultury i sztuki.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na budowę, 
rozbudowę, inwestycje i remonty budynku Szkoły, a także na jego 
adaptację na potrzeby Szkoły.
2. Pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych niezbędnych do 
wyposażenia budynku Szkoły wraz z zapleczem sportowym.
3. Organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy dla Szkoły oraz innych 
podmiotów, które wspiera Fundacja.
4. Udział w przedsięwzięciach gospodarczych, społecznych i religijnych 
służących realizacji celów statutowych.
5. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i religijnym.
6. Organizowanie lub dofinansowanie zajęć lub imprez dla dzieci i 
młodzieży w dziedzinie wychowania, religii, sportu, kultury i sztuki.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

1. Fundacja przekazała kwotę 836.389,86 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Z pieniędzy tych uzupełniono wyposażenie sal szkolnych, m. in. pracowni do zajęć praktyczno-
technicznych dla dziewcząt i chłopców. Ponadto zakupiono na potrzeby szkoły urządzenie xero do pokoju nauczycielskiego, 
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny do wyświetleń na dużej przestrzeni. Ze środków 
przekazanych przez Fundację zakupiono potrzebne pomoce dydaktyczne i uzupełniono istniejące zbiory biblioteczne. Fundacja 
dofinansowuje zajęcia dodatkowe np. naukę języków obcych oraz posiłki dla dzieci i młodzieży. Dzięki środkom pieniężnym 
przekazywanym przez Fundację możliwe jest bezpłatne prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów szkoły. Fundacja wspiera 
organizowane przez szkołę konkursy dla dzieci i młodzieży m. in. poprzez zakup nagród dla uczestników konkursów. Fundacja 
wpiera wyjazdy formacyjne uczniów poprzez dofinansowywanie pielgrzymek szkolnych. Dzięki staraniom Fundacji szkoła jest 
dostępna dla wszystkich rodzin niezależnie od statusu materialnego.

2. Fundacja przekazała kwotę 3.500 zł na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Środki 
pieniężne przeznaczono na dofinansowanie VI Halowego Turnieju Katolickich Szkół Ponadpodstawowych w Piłce Nożnej, 
wycieczki szkolnej do Wrocławia oraz na organizację uroczystości jubileuszowych  I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Świętej Rodziny w Siedlcach.

3. Fundacja przekazała Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach kwotę w wysokości 866.365,52 zł 
przeznaczoną na budowę parafialnego przedszkola katolickiego.

4. Fundacja przekazała kwotę 700. 046,64 zł na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej.

5. Fundacja przekazała kwotę 1.600 zł na rzecz Szkoły Podstawowej w Szewnicy.  Środki pieniężne zostały przeznaczone na 
organizację pielgrzymki dzieci do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

6. Fundacja przekazała kwotę 855.096,71 zł na rzecz Diecezji Siedleckiej. Środki pieniężne zostały  przeznaczone na przebudowę 
i rozbudowę budynku I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

7. Fundacja przekazała kwotę 96.432,00 zł na rzecz Fundacji SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie. Środki pieniężne  zostały 
przeznaczone na organizację rekolekcji „Stadion Młodych” w Warszawie.

8. Fundacja przekazała kwotę 70.000,00 zł na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej z 
przeznaczeniem na rozbudowę prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej.

9. Fundacja przekazał 945,07 zł na rzecz Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego w Siedlcach z przeznaczeniem na 
organizację turnieju szachowego.

10. Fundacja przeznaczyła kwotę 1.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów 
Nadwiślańskich w Halinowie. Środki pieniężne zostały wydane na dofinansowanie obchodów uroczystości z okazji rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego.
11. Fundacja była głównym organizatorem barwnego przemarszu mieszkańców Siedlec i okolic - Orszaku Trzech Króli. 
Wydarzenie ewangelizacyjne odbyło się w Święto Objawienia Pańskiego i wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Dla uczestników 
przygotowano atrakcje w postaci krótkich scenek przybliżających święta Bożego Narodzenia. Impreza zakończyła się złożeniem 
życzeń i dzieleniem opłatkiem. Dla uczestników przemarszu przygotowano ciepły posiłek.
12. Fundacja była współorganizatorem imprezy ewangelizacyjnej - koncertu "Siedlce dla Jezusa". Wydarzenie odbyło się w 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na terenie siedleckiego lodowiska. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób 
zarówno w starszym jak i w młodszym wieku. Koncert z jednej strony podkreślał znaczenie uroczystości Bożego Ciała a 
jednocześnie był imprezą o charakterze integracyjnym gromadzącą osoby niezależnie od wieku.

Druk: NIW-CRSO 3



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

6000

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja gromadzi fundusze na cele związane z 
nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem dzieci i 
młodzieży. Fundacja finansuje, dofinansowuje 
lub wspiera budowę, rozbudowę, inwestycje, 
bieżące remonty placówek oświatowych i 
organizacji wspierających oświatę (przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, licea 
ogólnokształcące, stowarzyszenia wspierające 
placówki oświatowe).
Fundacja finansuje lub dofinansowuje zakup 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz 
zapewnia środki finansowe na bieżącą 
działalność placówek oświatowych.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____

94.99.Z 3 327 898,73 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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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

Fundacja gromadzi fundusze na cele związane ze 
wspieraniem inicjatyw mających na celu 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości i szerzenie 
kultury chrześcijańskiej. W ramach tej sfery 
działalności pożytku publicznego fundacja 
organizuje imprezy mające na celu promowanie 
wartości chrześcijańskich.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____

94.99.Z 117 573,03 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Fundacja gromadzi fundusze na cele związane z 
upowszechnianiem sportu, kultury i sztuki, 
dofinansowuje zajęcia i imprezy dla dzieci i 
młodzieży w dziedzinie wychowania, religii, 
sportu, kultury i sztuki.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______

94.99.Z 6 045,07 zł
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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) 4 388 167,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 130 831,83 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 115 462,22 zł

d) przychody finansowe 128 351,44 zł

e) pozostałe przychody 13 522,32 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. 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem  - fundacja prowadziła działalność gospodarczą 
polegającą na tworzeniu własnego programu do rozliczania podatku od osób fizycznych.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________

2 73.11.Z

Reklama:
- działalność gospodarcza polegająca na reklamowaniu sponsorów (umieszczeniu logo na 
plakatach, koronach, śpiewnikach, na stronie internetowej oraz ustnym wymienieniu podczas 
organizowanego przez fundację Orszaku Trzech Króli,
- działalność gospodarcza polegająca na reklamowaniu sponsorów (umieszczeniu logo na 
plakatach, stronie internetowej, na banerze oraz ustnym wymienieniu podczas 
współorganizowanego przez fundację koncertu "Siedlce dla Jezusa".
_________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3 58.11.Z

Wydawanie książek  - sprzedaż wysyłkowa wydanego w ramach działalności gospodarczej 
albumu "Polska Uroda Natury".
________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 139 395,22 zł

2.4. Z innych źródeł 128 373,76 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 9 051 551,88 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 614 761,96 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 środki pieniężne na rzecz:

1/ Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach z przeznaczeniem na 
budowę katolickiego przedszkola przy Parafii,

2/ Diecezji Siedleckiej z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku I Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny  w Siedlcach,

3/ Katolickiego Niepublicznego Przedszkola w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na budowę 
przedszkola,

4/ Podlaskiego Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na rozbudowę 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej.

2 491 508,87 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 103 898,83 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 16 500,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

13 500,00 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

23 933,00 zł

0,00 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)

115 462,22 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 658 290,50 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 3 794 979,26 zł 3 614 761,96 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

3 472 541,33 zł 3 451 516,83 zł

0,00 zł 0,00 zł

151 305,74 zł

0,00 zł

171 030,83 zł

101,36 zł 0,00 zł

2 Przekazano środki pieniężne na rzecz:

1/ Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach z przeznaczeniem na 
dofinansowanie bieżącej działalności szkoły,
2/ I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach z przeznaczeniem na 
dofinansowanie turnieju w piłce nożnej, wycieczki szkolnej do Wrocławia i organizacji uroczystości 
jubileuszowych związanych z powstaniem I KLO w Siedlcach,

3/ Szkoły Podstawowej w Szewnicy z przeznaczeniem na organizację pielgrzymki dzieci do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

841 489,86 zł

3 Przekazano środki pieniężne na rzecz:

1/ Fundacji SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie z przeznaczeniem na organizację rekolekcji 
"Stadion Młodych" w Warszawie,
2/ Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich w Halinowie z  
przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego,

3/ Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego w Siedlcach z przeznaczeniem na organizację 
turnieju szachowego.

98 377,07 zł

4 Środki pieniężne przeznaczone na organizację Orszaku Trzech Króli i Koncertu "Siedlce dla Jezusa". 20 141,03 zł

163 245,13 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4 527,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -35 843,52 zł

0,00 zł
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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)

3 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)

3,00 etatów

3 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

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

4 077 743,13 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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)

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 196 811,14 zł

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

128 668,59 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 

68 142,55 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)

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

750,00 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)  

2 358,49 zł

0 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

190 748,34 zł

159 395,46 zł

- nagrody

- premie

21 000,00 zł

7 800,00 zł

- inne świadczenia 2 552,88 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 062,80 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 128 668,59 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

0,00 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

9 000,00 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 nie pobierają żadnego wynagrodzenia 
z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

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)

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) 

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

1 Organizacja koncertu 
"Siedlce dla Jezusa"

Promowanie kultury 
chrześcijańskiej

Urząd Miasta Siedlce 3 000,00 zł

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

9 070,00 zł

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

1 Dofinansowanie do 
wynagrodzeń

Rehabilitacja zawodowa 
pracowników 
niepełnosprawnych

PFRON 13 500,00 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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marcin Sławomir Konopka
Cezary Wielgórski
Liliana Konopka

Krzysztof Robert Mitelski

Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-07-11
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