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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. KOSZALIN

Powiat M. KOSZALIN

Ulica FRANCISZKAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-247 Poczta KOSZALIN Nr telefonu 506429881

Nr faksu E-mail fundacja@dobremedia.org Strona www www.dobremedia.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-06-18

2017-10-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32123676000000 6. Numer KRS 0000423457

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

Krzysztof Witwicki Prezes Zarządu Fundacji TAK

Mirosław Waldemar 
Filiczkowski

Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Leszek Tarasewicz Sekretarz Zarządu 
Fundacji

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

Tomasz Kruk Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Irena Kulik Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Jan Karwat Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Materialne wspieranie rozwoju telewizji, radia i wydawnictw 
ewangelizacyjnych.
2. Promocja i szerzenie cywilizacji miłości i chrześcijańskiej kulturyżycia.
3. Upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach NowejEwangelizacji.
4. Wspieranie inicjatyw na rzeczpromocji zdrowia, wychowania dzieci i 
młodzieży, ochrony życia, środowiska naturalnego, działalności 
ekologicznej i profilaktyki społecznej.
5. Wspieranie programów prorodzinnych.
6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności 
człowieka i obywatela.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych i radiowych.
2. Prowadzenie internetowej telewizji i radia, wydawnictw i studia nagrań.
3. Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego 
oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi 
osobami fizycznymi i prawnymi.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, zgodnie 
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Promowanie dokonań twórczych i naukowych.
6. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami 
państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi.
7. Wspieranie zrównoważonego rozwoju intelektualnego i zawodowego 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizowanie i finansowanie 
odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów.
8. Organizację i prowadzenie formedukacji, rekreacji i wypoczynku ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin.
9. Promowanie młodych twórców w kraju i zagranicą.
10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych 
twórców w kraju i zagranicą.
11. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z 
rodzin najbiedniejszych.
12. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii wogólnie 
pojętym poradnictwie obywatelskim.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Wspomagaliśmy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez dokonywanie transmisji do internetu wydarzeń religijnych i 
kulturowych. Niejednokrotnie treści przedstawione przez organizatorów spotkań, konferencji, występów i festiwali miało 
charakter patriotyczny oraz służyło pielęgnowaniu tradycji narodowej, wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Statystyki odbiorców transmisji wskazywały głównie na osoby w wieku, w którym zazwyczaj ma się małe dzieci - trafiliśmy 
zasięgiem do wielu rodzin - w czym pomagaliśmy za sprawą kontaktu z wysoką kulturą umocnieniu wysokich wartości rodzinie. 
Transmitowaliśmy festiwale filmowe, muzyczne, koncerty oraz inne wydarzenia, które pozwalały na promocję kultury i sztuki.
Fundacja daje możliwość transmisji na żywo wydarzeń z całej Polski z dostarczonego przez zainteresowanego transmisją sygnału 
oraz wyświetlania ich na stronie www.dobremedia.org, https://www.youtube.com/user/DobreMedia jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia/. Przeprowadzając rozmaite transmisje z rekolekcji i głoszonych konferencji, 
spotkań z młodzieżą, rodzinami. Fundacja przyczynia się do szerzenia cywilizacji miłości chrześcijańskiej i kultury życia. 
Transmisje te odbywały się czasem nawet w małych parafiach co służyło integracji lokalnego środowiska, umocnienia więzi 
rodzinnych i promocji regionów wiejskich.
Transmisje, za które otrzymano wynagrodzenia w formie darowizny na poziomie zebranych od uczestników jako datki, a nie 
wynikające z kosztów świadczonej obsługi zaliczono do nieodpłatnej działalności Fundacji. Fundacja prowadzi stały obraz z 
kamer w Sanktuarium św. Józefa w Słupsku, Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie oraz z Wieczystą Adorację z Klasztoru 
Sióstr Klarysek w Słupsku. Fundacja prowadzi szkolenia i warsztaty medialne. Fundacja prowadzi też sprzedaż wydawnictw 
ewangelizacyjnych i nagrań.
W roku 2019 realizowano cele statutowe w następujący sposób:

1. Cykliczna transmisja z Katedry w Koszalinie - Nabożeństwo w Intencji Uzdrowienia,

2. Transmisja z Konferencji w Trzciance dla małżeństw zagrożonym rozpadem - Wspólnota Domowego Kościoła w Trzciance 
wraz z ks proboszczem Wawrzyńcem Skrabą pochyla się nad problemem, jakim jest  wzrost liczby rozwodów małżeństw i 
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związany z tym rozpad rodzin. Chcąc w jakimś małym stopniu przybliżyć małżonków do życia bliżej Pana Boga, organizatorzy 
zapragneli zrealizować projekt, który miałby zapobiegać tej tendencji. W okresie od 11 do 15 lutego 2019 roku zorganizowali 4 
konferencje -  codziennie jedna po wieczornej  Mszy św. w kościele pw. Św Jana Chrzciciela w Trzciance. Plan był następujący: 
Poniedziałek-  koncert zespołu "Kapuczino" z Piły,   Wtorek - konferencja Pani dr Romualdy Kosmatki,  
Środa - konferencja Tomasza Kislinga z DK Piła , Czwartek  - konferencja dr Tomasza Terlikowskiego,   Na zakończenie, w  piątek 
małżeństwa były zaproszone na randkę małżeńską, która odbyła się w hotelu Ajaks godz 18:45 (spotkanie biletowane),  gdzie 
był skromny poczęstunek, konferencja małżeństwa z Wrocławia należącego do Domowego Kościoła  (Maja i Wojtek Pietkiewicz 
twórcy portalu wyzwanie-malzenskie.pl)  i koncert  artysty Marcina Stycznia, wraz ze swoim zespołem. 
Celem projektu było przybliżenie małżonków do Pana Boga, zaciśniecie więzi małżeńskiej, promowanie Domowego Kościoła, 
zaproszenie małżeństw do wspólnoty.

3. Transmisja i relacja z Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę W spotkaniu wzięło udział ok. 
1,3 tys. uczniów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. - Niech czas spędzony tutaj zostawi trwały duchowy ślad w waszych 
sercach - powiedział na powitanie bp Edward Dajczak.
Pielgrzymka rozpoczęła się w Auli Kordeckiego. Witając przybyłych na Jasną Górę maturzystów bp Edward Dajczak powiedział: - 
Macie tutaj nieco ponad pół dnia. Warto tego czasu nie zmarnować i oprócz zaproponowanego programu znaleźć chwilę, żeby 
pobyć sam na sam z Bogiem. "Czego szukasz?" - to niezwykle ważne, życiowe pytanie. Ta pielgrzymka może być pomocą w 
znalezieniu na nie odpowiedzi. Życzę, żeby te godziny spędzone w sanktuarium, zostawiły w waszym życiu piękne, duchowe 
ślady.
Gościem specjalnym tegorocznej pielgrzymki był Mateusz Banaszkiewicz, artysta kabaretowy znany z występów z Kabaretem 
Młodych Panów. Spotkanie z nim odbyło się pod hasłem: "Przez życie z wiarą i uśmiechem".
- Dla mnie realizacja tego hasła zawiera się w postawie ufności wobec Pana Boga. Ja mam doświadczenie Jego troski o mnie. Nie 
wszystko w moim życiu potoczyło się tak, jakbym chciał, ale Pan Bóg tak mną pokierował, że teraz jestem na autostradzie do 
nieba - powiedział M. Banaszkiewicz.
Artysta opowiadał zgromadzonym w Auli Kordeckiego o swojej drodze odkrywania powołania. Mówił o próbie studiowania 
dziennikarstwa, o prawie dwuletnim pobycie w nowicjacie zakonnym, o poszukiwaniach Pana Boga, życiu rodzinnym i pracy na 
scenie.
Jak przyznają maturzyści, którzy zdecydowali się przyjechać na Jasną Górę, modlitwa w sanktuarium jest dla nich ważna.
Mszy św. w bazylice jasnogórskiej przewodniczył bp Edward Dajczak. W homilii zachęcał maturzystów do tego, aby na modlitwie 
rozeznawali swoje życiowe powołanie. Jak podkreślił, w spotkaniu z Bogiem człowiek może odkryć swoją niepowtarzalność i 
wyjątkowość.
Po Eucharystii maturzyści wzięli udział w Drodze Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Po niej, w Kaplicy Cudownego Obrazu, 
zawierzyli Matce Bożej egzaminy maturalne oraz prosili o łaski potrzebne przy rozeznawaniu życiowego powołania.
Wydarzenie oprawiła muzycznie diakonia muzyczna "Tyle dobrego" pod kierunkiem ks. Arkadiusza Oslisloka

4. Transmisja z Wielkopostnego Czuwania Młodych i Triduum Paschalnego w Katedrze w Koszalinie. Spotkanie we wspólnocie 
młodych ludzi, ciekawie prowadzone. Młodzi ludzie angażują się w tworzenie tego wydarzenia. Wspólna modlitwa sprzyja 
budowania wspólnoty, jedności, rozwijania zdolności i talentów.
Wydarzenie oprawiła muzycznie diakonia muzyczna "Tyle dobrego" pod kierunkiem ks. Arkadiusza Oslisloka

5. Transmisja z Civitas Christiana oraz RPSK w Koszalinie - W 2019 roku przypada 25-lecie ustanowienia przez śp. bp. Czesława 
Domina Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Wdzięczni za dar wsparcia, który stanowią członkowie RPSK, przełożeni 
oraz klerycy zapraszają kapłanów i osoby świeckie do uroczystego świętowania tego jubileuszu, które odbędzie się w dniu 23 
marca br. w naszym seminarium. 
W planie spotkania był różaniec,  Eucharystia pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka, spotkanie przy stole oraz koncert i 
świadectwa.

6. Relacja z Diecezjalnego Dnia Dziecka w Skrzatuszu - Spotkanie, na które zostały zaposzone wszystkie dzieci ze szkół 
podstawowych diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Hasłem pielgrzymki było zawołanie: „KRÓLOWA ANIOŁÓW”. Do wspólnego 
pielgrzymowania zaproszone zostały również dzieci ze Szkolnych Kół Caritas. Gościem specjalnym spotkania była p. Magda 
Anioł - wokalistka i kompozytorka, autorka wielu znanych piosenek religijnych dla dzieci.

7. Transmisja z obchodów Święta Flagi w Łodzi - Relacja z obchodów dnia flagi na głównych ulicach w Łodzi. Realizacja przejścia 
pochodu z flagami oraz skałdania kwiatów pod pomnikiem. Następnie gości specjalnych zaproszono na koncert formacji SBB. 
Wydownię poszerzyli widziowie w internecie. Koncert był tylko dostępny na żywo.

8. Rekolekcje na Fali w Ustce - Lectio divina na pokładzie statku, a na morskim brzegu - tańce i uwielbienie oraz mecz piłki 
plażowej. Wydarznie przygotowały Usteckie kanoniczki Ducha Świętego.
Koncert zespołu niemaGotu tu i pobicie rekordu Polski w tańczeniu belgijki. Wszystko to z okazji wielkich uroczystości 800. 
rocznicy przybycia Zakonu Ducha Świętego do Polski, które kanoniczki będą obchodzić w 2020 roku.
Główne uroczystości odbyły się w Krakowie, ale także tutaj, nad morzem, Siostry dzielić się chcą swoją radością. Duch Święty 
podpowiedział zakonnicom, żeby wykorzystać specyfikę usteckiego domu położonego nad brzegiem Bałtyku. Centralnym 
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punktem zaplanowanych od 3 do 5 rekolekcji były rejsy po morzu. A właściwie lectio divina na pokładzie, ale uczestniczyć w 
rekolekcjach będzie można nie tylko na pokładzie statku. Ci, którzy zostaną na brzegu, będą mogli śledzić wydarzenia ze statku 
na telebimie za pośrednictwem przekazu Dobrych Mediów. ,

9. Relacja z Kongresu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie - 24. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 
odbyło się w sobotę, 18 maja na Jasnej Górze. Na placu pod Szczytem modliło się ok. 30 tys. osób - koordynatorów grup, 
liderów, animatorów, członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym i innych grup charyzmatycznych. Dzisiejsze Czuwanie 
poprzedził 8. Kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i Środowisk Ewangelizacyjnych „Charis, czyli strumień łaski”, który 
odbył się na częstochowskiej Hali Sportowej Arena w dniach 16-17 maja. „To jest miejsce jest nie tylko historycznie i tradycyjnie 
ważne dla Polaków, ale to jest miejsce charyzmatyczne - Duch Święty rozlewa się na wiele sposobów w tym miejscu, i obecność 
przy Maryi daje nam doświadczenie wspólnoty - podkreśla ks. Sławomir Płusa, przewodniczący Rady Krajowego Zespołu 
Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym - Przy Matce dzieci są ze sobą. My przyjeżdżamy tutaj, żeby doświadczać tej 
jedności, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, i uczymy się przy jednej Matce, że mamy jednego Ojca ”.  „Jest to dla nas 
centralne, główne wydarzenie, to jest jedyna szansa, żebyśmy mogli spotkać się w jednym miejscu, w jednym czasie, i jeszcze w 
tak wyjątkowym miejscu - mówi Norbert Dawidczyk, wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu 
Świętym - Te spotkania są dla nas po pierwsze wyrazem jedności, a po drugie są szansą spotkać się ze sobą, wymieniać się 
doświadczeniami, podejmować wspólną formację”.  Tematem tegorocznego spotkania była jedność wszystkich ruchów 
charyzmatycznych. Decyzją papieża Franciszka przy Stolicy Apostolskiej powołana została instytucja Charis, która zajmuje się 
koordynowaniem ruchów odnowy charyzmatycznej na całym świecie. Rozpocznie ona działalność w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 9 czerwca.

10. Transmisja z II Forum Charyzmatycznego Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy
II Forum Charyzmatyczne odbyło się 25-26 maja 2019 r.  po hasłem ” Pobudka!”
Mówcami byli ks. Dominik Chmielewski oraz o. Antonello Cadeddu.
Towarzyszyli im Back Home Warsaw swoimi charyzmatami – prowadzeniem uwielbienia, modlitwą wstawienniczą, prorockim 
malowaniem  

11. Transmisja - Koncertu "Muzy na Zamku" w Szczecinku - Dnia 1 czerwca 2019 roku w Szczecinku na dziedzińcu Zamku Książąt 
Pomorskich miało miejsce niezwykłe wydarzenie artystyczne zatytułowane Muzy na Zamku. Był to plenerowy koncert 
międzynarodowej orkiestry młodzieżowej złożonej z uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku 
oraz Musiksschulzweckverband Kon.centus w Neubrandemburgu  z udziałem  tancerzy z KTT Aida, którzy tańczyli do utworów 
wykonywanych przez orkiestrę.  Ten mix muzyki i tańca przeniósł publiczność w  niezwykłe plenery i sale balowe. Koncert 
rozpoczął się o godz. 20:00. Jako Dobre Media zastosowaliśmy innowacyjne rozwiazania techniczne - wypożyczyliśmy gimbale i 
kramy kamerowe, aby lepiej przedstawić piękno wydarzenia. Bezpośrednią transmisję była dostępna nie tylko w internecie, ale 
również można było oglądać ją na telebimie ustawionym przed szczecineckim Ratuszem, co poszerzyło ogromnie widownię na 
wolnym powietrzu.

12. Transmisja z Rekolekcji przed Zesłaniem Ducha Świętego w Koszalinie,

13. Transmisja dotycząca Sympozjum o wychowaniu dzieci i młodzieży WSD w Koszalinie,

14. Transmisja z festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie - Młodzi i Film to Festiwal Debiutów Filmowych. Edycja 2019 to była już 
38 edycja. W Festiwalu obecne są krótkie i długie metraże, fabuły, dokumenty oraz animacje.
Wielkiego Jantara 2019, główną nagrodę dla debiutanckiej produkcji w tegorocznym Konkursie Pełnometrażowych Debiutów 
Fabularnych 38. KFDF "Młodzi i Film" odebrali Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek, reżyserzy "Mojej polskiej dziewczyny". Za 
najlepszy film uznało ten film jury w składzie: reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze (przewodnicząca), aktor Grzegorz 
Damięcki, operator Radek Ładczuk, producent i scenarzysta Krzysztof Rak oraz dyrektor warszawskiego Centrum Kultury 
Filmowej im. A. Wajdy Joanna Rożen-Wojciechowska.
Łącznie w konkursie fabularnych debiutów pełnometrażowych prezentowanych było 10 filmów. Dwoma Jantarami został 
doceniony film "Eastern". Maja Pankiewicz, która w nim zagrała w została "odkryciem aktorskim" i odbierając Jantara 
powiedziała, że "jej marzenie się spełniło", a grupę grającą hip-hop "PRO8L3M" doceniono za muzykę. Natomiast reżyser Piotr 
Adamski odebrał nagrodę przyznaną przez dziennikarzy.
Kalina Alabrudzińska odebrała Jantara 2019 im. Stanisława Różewicza za reżyserię filmu "Nic nie ginie". Jej film zdobył też 
nagrodę jury młodzieżowego.

15. Transmisja ze wręczenia nagrody "Koszaliński Denar" w Koszalinie - Nagroda Koszaliński Denar jest formą uznania i 
podziękowania dla przedsiębiorców, których działania mają nie tylko wymiar lokalny, związany z budowaniem pozycji własnych 
przedsiębiorstw,  ale także globalny, poprzez tworzenie wizerunku gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego 
granicami. Denarami nagradzane są firmy, które działając zgodnie z zasadami etyki kreują wzorce przedsiębiorstwa i 
przedsiębiorcy.

16. Transmisja wydarzenia "Katolicy na Ulicy" w Człuchowie i "Święta Uzdrowienia w Ramionach Trójcy" w Szczecinie,
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Relacja z wyjścia Pieszej Pielgrzymki Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę,

17. Transmisja z wydarzenia "VII Letniego Spotkanie z Muzyką" w Kołowie-Szczecin - W Kołowie, 10 sierpnia br. odbyły się 
siódme letnie spotkania z muzyką pod hasłem: „W dzień ponury i deszczowy - Kresy”. Jak podkreślają organizatorzy, koncert był 
kierowany do tych, którzy cenią sobie patriotyzm w kulturze.
Przewodnim motywem muzycznym i literackim tegorocznego letniego spotkania z muzyką była kultura kresowa. Do udziału w 
koncercie zaproszono artystów, m.in.: Marcela Szytenchelma, Wojciecha Bartoszka i Pawła Piekarczyka. Ponadto wystąpiły 
reprezentantki młodego pokolenia – m.in.: Karolina Kamrowska ze Starego Czarnowa oraz recytowano wiersze. Po raz kolejny 
Kołowo gościło wspaniałych artystów, którzy wyjątkowymi dźwiękami pokazali, że muzyka łączy pokolenia i potrafi uczyć 
historii.
Wydarzenie odbyło się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołowie. Wstęp był bezpłatny. Koncert uzyskał 
wsparcie finansowe władz gminy Stare Czarnowo oraz został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

18. Transmisja z Wieczoru Chwały w Czaplinku - Na Wieczór Chwały z modlitwą za chorych składały się następujące punkty 
programu: - Koronka do Bożego Miłosierdzia- Rozspiewanie - Schola z Parafii Trójcy Św. w Czaplinku - Przygotowanie do 
Eucharystii - Eucharystia - Kazanie ks. Mateusz Macinkiewicz SDB - Zawiązanie wspólnoty - Konferencja - Marcin Stefanik (Król 
Dawid) - "Jak otworzyć się na uzdrowienie i jak je przyjąć" ŚWIADECTWO, MODLITWA - Adoracja - Uwielbienie - Modlitwa o 
Uzdrowiennie duszy i ciała - Namaszczenie chorych na nowotwory olejem św. Peregryna - Czas Świadectw - Słówko - Apel 
Maryjny  

19. Transmisja z Rekolekcji Golgota Młodych "Rozłam" w Sierplicach Nad Bugiem - Golgota Młodych to spotkanie młodych ludzi - 
zazwyczaj gromadzące pod namiotami około 800 osób. Odbywa się ono zazwyczaj w czasie 5 dni, gdzie w bardzo przystępnej 
formie, w klimcie bardzo dobrej muzyki i modlitwy podejmowane są niełatwe tematy do przemyślenia - takie rekolekcje pod 
namiotem pod koniec wakacji.
W 2019 roku w czasie Golgoty Młodych chcemy poruszany był bardzo trudny, ale ważny temat – naszych relacji z rodzicami.
Jak pogodzić przykazanie “czcij ojca i matkę” ze słowami Jezusa, o tym, że kto chce być Jego uczniem powinien mieć w 
nienawiści między innymi swoich rodziców? (zob. Łk  14, 25-26).
Stąd temat “Rozłam” – mowa była o konieczności przysłowiowego wyfrunięcia z gniazdka, opuszczenia rodzinnego domu w 
odpowiednim momencie po to, aby dojrzewać i rozwijać się jako osoba. Jak nie pogubić się w tym procesie, jak przeżywać go 
ewangelicznie i jak budować piękne relacje z własnymi rodzicami – o tym wszystkim będziemy mówić już w sierpniu w 
Serpelicach!
Wszystkie wspólne punkty programu, które działy się na głównej scenie - były nadawane przez Dobre Media,

20. Transmisja z pielgrzymki Młodzieży do Skrzatusza i Odpustu Diecezjalnego w Skrzatuszu - Sanktuarium maryjne w Skrzatuszu 
zbudowano w latach 1687–1694 jako wotum za odsiecz wiedeńską. W 1945 r. kościół został uratowany przez polskich 
robotników przymusowych przed wysadzeniem przez żołnierzy radzieckich.
Znajduje się w nim XV-wieczna Pieta z wierzbowego drewna, która trafiła do wsi w 1575 r. po dramatycznych wydarzeniach w 
kościele w Mielęcinie. W 1988 r. prymas Polski kard. Józef Glemp ukoronował ją koronami papieskimi.
Miejsce znane z licznych uzdrowień jest licznie odwiedzane. Kroniki podają, że na uroczystości odpustowe w XVII w. przybywało 
z odległych stron 10 tys. pielgrzymów reprezentujących wszystkie stany. W okresie zaborów na odpust Wniebowzięcia NMP 
zapraszano polskiego kaznodzieję. Pielgrzymki nie ustały nawet podczas II wojny światowej. 
Także współcześni przybywają do sanktuarium, które realnie staje się centrum duchowym diecezji. Pielgrzymi szukają 
uzdrowienia ze swoich chorób u Bolesnej Królowej, a także przybywają na rekolekcje, warsztaty czy spotkania modlitewne. 
Tysiące odwiedzają to miejsce podczas dorocznej pielgrzymki diecezjalnej, nie brakuje tu także indywidualnych pielgrzymek.

21. Transmisja z październikowego cyklu "Różaniec Młodych" w Koszalinie - Już od kilku lat bp Edward Dajczak zaprasza 
wszystkich młodych do wspólnego odmówienia jednej dziesiątki Różańca, łącząc się dzięki transmisji. Spotkania odbywają się w 
każdą środę października o godz. 21. W swoim zamyśle są przedłużeniem wspólnoty modlitewnej wrześniowego Diecezjalnego 
Czuwania Młodych w Skrzatuszu.

22. Transmisja z IX Forum Charyzmatycznego Diecezji Legnickiej w Polkowicach - W dniach 28-29 września 2019 w Polkowicach 
odbyło się IX Forum Charyzmatyczne Diecezji Legnickiej. Gościem tegorocznego Forum był Jude Antoin świecki misjonarz z 
Malezji. Hasłem tegorocznego Forum było: ”Co mówi Duch do Kościoła",

23. Transmisja z III Forum Charyzmatycznego w Śremie – Rejestracja uczestników – Rozpoczęcie, zawiązanie wspólnoty –  
Konferencja „Stworzeni do relacji”  – ks. Wojciech Werhun SJ – Konferencja „Aby Ojciec został uwielbiony?”  – ks. Andrzej 
Trojanowski TChr – Konferencja „Bóg jest dobry”  – ks. Grzegorz Kramer SJ – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu – Konferencja „Ile procent Chrystusa jest w moim chrześcijaństwie?” –  ks. Piotr Kwiatek OFMCap – 
Eucharystia i konferencja „Duch, który woła w nas ABBA” – ks. Wojciech Nowacki, – Uwielbienie Boga,
Organizator:
Archidiecezjalny Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Poznańskiej,
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym KEFAS,
Parafia bł. M. Kozala w Śremie,

24. Transmisja z Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego w Radomiu -  Ogólnopolską Konferencję Wolontariatu Hospicyjnego 
odbyła się pod hasłem: „Mocni Duchem” w terminie 11-13 października 2019 r. Miejscem spotkania była aula Wyższej Szkoły 
Biznesu w Radomiu (ul. Kolejowa 22). Uczestnikami byli wolontariusze medyczni i niemedyczni z polskich i zagranicznych 
hospicjów, lekarze, pielęgniarki, duszpasterze hospicjów, osoby konsekrowane, alumni WSD, studenci i młodzież oraz osoby 
zainteresowane służbą chorym, ich rodzinom i osieroconym. Prelegentami byli światowej sławy profesorowie i wykładowcy 
uniwersytetów, doświadczeni w posłudze chorym, wolontariusze medyczni i niemedyczni, lekarze, pielęgniarki, bibliści, 
teolodzy, psycholodzy, psychoonkolodzy, pedagodzy, specjaliści różnych dziedzin wiedzy i nauki.

25. Transmisja ze Święta Kręgów Biblijnych - Przewłoki - WitkowoII - Spotkanie budujące jedność, współprace między wieloma 
osobami czytajacymi Pismo Święte. Konferencje, wspólna modlitwa, eucharystia. Tematy budujące, zachęcające do miłości i 
wzajemnego zrozumienia,

26. Transmisja z wręczenia Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża "Radość Płynie z Nadziei" - Nagroda ustanowiona przez 
biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz diecezjalną Caritas, 
przyznawana jest osobom fizycznym i instytucjom z terenu diecezji w uznaniu za działalność społeczno-kulturalną lub 
charytatywną.
Jej celem jest upamiętnienie dokonań i osoby pierwszego biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz promowanie 
działalności na rzecz drugiego człowieka. – Chodzi również o promowanie uniwersalnych wartości chrześcijańskich. A trudno o 
lepszego ich wyraziciela niż śp. kardynał nominat Ignacy Jeż. Już za życia stał się on ich symbolem, których tak bardzo nasza 
lokalna społeczność potrzebuje – podkreśla Ryszard Pilich, przewodniczący zarządu okręgowego “Civitas Christiana” w 
Koszalinie i sekretarz kapituły nagrody. W tym roku statuetką uhonorowani zostaną ks. Wacław Grądalski, założyciel i opiekun 
polskiej gałęzi Wspólnoty „Cenacolo”, Marianna Caban z Robunia za wielkie zaangażowanie w budowę wspólnoty lokalnej i 
liczne inicjatywy na rzecz parafii i Kościoła oraz redakcja koszalińskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”. Wręczenie nagród 
nastąpiło w czasie uroczystej Gali w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki 20 października 2019 r. (niedziela ) o 
godz. 16. W czasie Gali wystąpiła Orkiestra Wydziału Instrumentalnego Akademii Pomorskiej w Słupsku pod batutą prof. Moniki 
Zytke z koncertem „Viva Polonia”

27. Transmisja z obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - Prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Koszalinie zaprosił na uroczystość z okazji obchodów 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Program gali był następujący 1. Część oficjalna - film na 100-lecie TPD, - performance Sary Rokosz, - powitanie gości, - 
wystąpienie Henryka Zabrockiego, - wręczenie odznaczeń i wyróżnień, - prezentacje artystyczne podopiecznych TPD, - 
wystąpienie gości, 2. Koncert Osada Jazz Trio "Berganuty - Berganuty", 3. Otwarcie wystawy rzeźb Edwarda Rokosza w foyer 
Filharmonii Koszalińskiej, 4. Poczęstunek w foyer Filharmonii Koszalińskiej. Obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
patronatem honorowym objęli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Prezydent Miasta 
Koszalina Piotr Jedliński,

28. Transmisja rekolekcji "Narodzić się na Nowo", które głosił o. Jose Maniparambil w Szczecinie - Narodzić się na nowo to cykl 
spotkań z kapłanem z ojcem Jose Maniparambil jest to katolicki kapłana z Indii. Ojciec jest osobą z ogromnym charyzmatem. 
Były to 3 dni przepełnione modlitwą i doświadczeniem Boga i wspólnoty dobrych ludzi. Spotkanie odbywąło się przez 3 dni (3-5 
listopada). Miejscem była Kaplica ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie,

29. Transmisja z Festiwalu "Chrześcijańskie Granie" z Warszawy - Festiwal Chrześcijańskie Granie 2019 po raz 9. w Warszawie 
zgromadzi fanów dobrej, chrześcijańskiej muzyki. W tym roku będzie to festiwal najlepszych debiutów. Wśród wykonawców 
laureaci konkursu Non Stop CCM (Bądź jak Jezus) - Sąsiedzi + oraz zespół LET HIM RUN. W konkursie Debiuty zagra w tym roku 
aż 4 wykonawców:
- Iwona Pietrala - wytypowana z Lista z Mocą
- Iwona Janicka - Projekt Dla Bożej Chwały - plebiscyt sms DEBIUTY 2019
- TATO - wytypowany przez fundację Chrześcijańskie Granie
- DZIWAK (Wojtek Błęcki) - Laureat Projekt Kostka - Hip Hop Festiwal
Festiwal Chrześcijańskie Granie to wydarzenie, które skupia wokół siebie wspólnotę miłośników dobrej, wartościowej muzyki. 
Dzięki telewizji internetowej Dobre Media festiwal będą mogli na żywo zobaczyć także Ci, którzy nie będą mogli przyjechać na 
warszawskie Bielany.

30. Transmisja z Festiwalu Pieśni Religijnej z Koszalina - 1 grudnia, odbyła się kolejna edycja Festiwalu.  W nowej formule, pod 
nowym kierownictwem. Dyrektorem festiwalu została śpiewaczka, pedagog koszalińskiej Szkoły Muzycznej –  Lucyna Górska.  
Nastąpiły poważne zmiany regulaminowe. Zrezygnowano z eliminacji na rzecz kwalifikacji. Zgłaszający swój udział, wraz ze 
zgłoszeniem, musieli przesłać swoje nagranie (do 20 listopada) do sekretariatu festiwalu, który od tej pory ma swoją siedzibę w 
Kurii koszalińsko-kołobrzeskiej.
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31. Transmisja z I Poznańskiego Forum Charyzmatycznego w Poznaniu - Pierwsze Poznańskie Forum Charyzmatyczne odbyło się 
14 grudnia 2019 (sobota) w Puszczykowie k/Poznania. Wychodząc naprzeciw rodzącym się oczekiwaniom, organizatorzy 
pomagali otwierać się uczestnikom na działanie Ducha Świętego poprzez Żywe Słowo, Żywą Muzykę i Żywą Wiarę. Forum 
odbyło się pod patronatem honorowym Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz zgodnie z jego poleceniem ma 
charakter formacyjny dla członków wspólnot i ruchów charyzmatycznych ale również jest otwarte dla wszystkich pragnących 
wziąć w nim udział.

Forum mieściło się w przestrzeni nowoczesnej Hali Widowiskowej. Puszczykowo to nieprzypadkowa lokalizacja. Jest to piękne 
miejsce oddalone o 15 km od centrum Poznania, w samym sercu wielkopolski z bardzo dogodnym dojazdem. 
Forma całodziennego Forum to: · Konferencje (ok 6) · panel dyskusyjny dla dodatkowych gości / moderowana rozmowa · 
charyzmatyczna modlitwa wielbieniowa / muzyka / animacje / warsztaty · uwieńczenie Mszą Świętą z modlitwą o uzdrowienie · 
muzyczne Wielbienie (koncert) - Razem za Jezusem. Tematem przewodnim tegorocznego Forum była Eucharystia więc hasło to 
"Tajemnica Wiary". Potwierdzeni goście to m.in. ks.bp.Szymon, o. Jacek Salij, ks.Adam Pawłowski, ks.Krzysztof Kralka, ks.Piotr 
Śliżewski, ks.Adam Sczaniecki i ks.Mikołaj Konarski. Oprawę muzyczno/modlitewną zapewni nam grupa ks.Krzysztofa Kralki 
Razem za Jezusem,

32. Transmisja z Rodzinnego Kolędowania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - Spotkanie dzieci, opiekunów i rodziców 
objętych opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o. w Koszalinie odbyło się w Teatrze Variete Muza.
Dzieci, rodzice i opiekunowie wykonywali na scenie i wspólnie z dziecimi śpiewali kolędy. Potem dokonało się wręczenie 
prezentów według życzeń dzieci (wszystkie były sponsorowane).

33. Transmisja "Adwentowe Czuwanie Młodych" w Koszalinie, Pasterka - Katedra w Koszalinie
Szczecineckie obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było dopełnione przez wyjątkowe wieczorne 
wydarzenie. 11 listopada o godz. 18 w kinie Wolność rozpoczął się koncert przebiegający pod hasłem „Pieśni Patriotyczne na 
jazzowo #2”. Jego organizatorem jest Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne, które zaprosiło na scenę tych najmłodszych, jak i 
nieco starszych mieszkańców, aby wspólnie wystąpić przed publicznością.
W koncercie wziął udział 100-osobowy chór Szczecinka pod kierunkiem Marcina Jaczewskiego. Instrumentalnie wspierali ich na 
scenie muzycy: Katarzyna Stroińska-Sierant (fortepian), Dawid Tokłowicz (saksofon), Jarosław Sierant (skrzypce), Piotr Max 
Wiśniewski (kontrabas) i Sławomir Tokłowicz (perkusja). Koncert jest obecnie także transmitowany na żywo na telebimie 
ustawionym przed rauszem oraz  w internecie. Zapraszamy do wspólnego śledzenia koncertu odbywającego się w kinie 
Wolność.
Wystąpią:
100-osobowy Chór Szczecinka
pod kierunkiem Marcin Jaczewski
Kasia Stroińska-Sierant - fortepian
Dawid Tokłowicz - saksofon
Jarek Sierant - electric skrzypce
Piotr Max Wiśniewski - kontrabas
Sławek Tokłowicz - perkusja
Sponsor wydarzenia: WZ EUROCOPERT
Projekt współfinansowany przez Miasto Szczecinek
Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła 
Podstawowa nr 7, Zespół Szkół Społecznych STO, I LO w Szczecinku, Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa,

34. Transmisja z Charytatywnego Koncertu Bożenarodzeniowego w Białogardzie - Transmisja z Charytatywnego Koncertu 
Bożenarodzeniowego w Białogardzie -  Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy w Białogardzie. Koncert odbył się 28 grudnia 
2019r. o godz. 19:00 w kościele pw.Narodzenia NMP w Białogardzie. W koncercie udział wzieli: Białogardzki Chór Kameralny Bel 
Canto działający w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, białogardzcy wokaliści oraz dzieci z przedszkoli w 
Białogardzie. Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto działa od 2011r. Od samego początku wraz z Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich w Białogardzie jest organizatorem corocznych koncertów bożonarodzeniowych. Od 2014r. koncerty mają 
charakter charytatywny.

35. Transmisja - Mistrzowstwa Polskich Księży w Piłkę Halową w Kołobrzegu - XV Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce 
Nożnej odbyły się w Kołobrzegu. W zawodach wzięło udział 13 reprezentacji, w tym drużyny czterech archidiecezji – 
białostockiej, gdańskiej, lubelskiej i szczecińsko-kamieńskiej oraz zespoły dziewięciu diecezji – kieleckiej, koszalińsko-
kołobrzeskiej (gospodarz), łomżyńskiej, opolskiej, pelplińskiej, radomskiej, siedleckiej, tarnowskiej i zamojsko-lubaczowskiej.

36. Relacja z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: w Cerkwi Prawosławnej w Koszalinie Nabożeństwo Ekumeniczne w 
Wałczu, Nabożeństwo Ekumeniczne w kościołach parafialnych w Darłowie, Koszalinie i Górze Chełmskiej,

37. Transmisja z III Forum Charyzmatycznego w Szczecinie - “Otrzymacie Jego Moc” - to hasło Forum Charyzmatycznego, które 
odbyło się w dniach 31 maja - 2 czerwca w Szczecinie na Hali Netto Arena. Spotkanie jest organizowane podczas Nowenny 

Druk: NIW-CRSO 7



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

150000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Rekolekcje powstały z myślą o wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i bliżej spotkać się z Jezusem. Spotkanie skierowane 
było zarówno do rodzin jak i osób indywidualnych. W szczególności do zniechęconych, załamanych, poszukujących sensu życia i 
przeżywających kryzysy. Celem wydarzenia było uwielbienie Boga przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. 
Duchowość maryjna jest od początku szczególną cechą Forum. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął ks. abp metropolita 
szczeciński Andrzej Dzięga. Trzydniowe rekolekcje i wspólna modlitwa odbyła się z udziałem znanych kaznodziejów, 
rekolekcjonistów, misjonarzy. Słowo Boże głosili: ks. Dominik Chmielewski SDB, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Waldemar Grzyb, ks. 
Sławomir Kostrzewa, o. Marcin Ciechanowski OSPPE, ks. Radek Rafał MSF, o. Remigiusz Recław SJ oraz o. Józef Witko OFM. 
Wydarzenie miało charakter międzynarodowy. Poza wiernymi przybyli z niemal 300 miejscowości z Polski oraz goście z: USA, 
Włoch, Belgii, Niemiec, Norwegii, Danii, Szwecji, Irlandii, Anglii, Australii, Islandii, Łotwy i Szkocji.
Głównym organizatorem Forum była radosna i rozśpiewana Wspólnota “Lew Judy”.

38. Działalność związana z produkcją nagrań, filmów emitowanych internetowo.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo. 
Transmisje te odbywały się czasem nawet w 
małych parafiach co służyło integracji lokalnego 
środowiska, umocnienia więzi rodzinnych i 
promocji regionów wiejskich. Do ważniejszych 
transmisji w przestrzeni kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaliczyć 
można m.in.:

- Transmisja z Festiwalu Pieśni Religijnej w 
Koszalinie - Nastąpiły poważne zmiany 
regulaminowe. 

- Relacja z Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan: w Cerkwi Prawosławnej w 
Koszlinie,Nabożeństwo Ekumeniczne w Darłowie 
kościołach w Koszalinie i w Wałczu.

- Mistrzowstwo Polskich Księży w Piłkę Halową w 
Kołobrzegu - XV Mistrzostwa Polski Księży w 
Halowej Piłce Nożnej odbyły się w Kołobrzegu. 
W zawodach wzięło udział 13 reprezentacji, w 
tym drużyny czterech archidiecezji – 
białostockiej, gdańskiej, lubelskiej i szczecińsko-
kamieńskiej oraz zespoły dziewięciu diecezji – 
kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej (gospodarz), 
łomżyńskiej, opolskiej, pelplińskiej, radomskiej, 
siedleckiej, tarnowskiej i zamojsko-
lubaczowskiej.

- Relacje z prezentacji odrestarowanych organów 
w Katedrze w Koszalinie - To pierwsze tak 
poważne prace od kilkudziesięciu lat - mówi  
prof. Bogdan Narloch, dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu Organowego.

- Relacje z prezentacji odrestarowanych organów 
w Kościele Mariackim w Słupsku - To są teraz 
największe organy w diecezji.

63.12.Z 0,00 zł
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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Do ważniejszych materiałów i transmisji w 
przestrzeni nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie zaliczyć można 
m.in.:

- Transmisja z sympozjum o wolontriacie 
hospicyjnym z Radomia,

- Relacja z Diecezjalnego Dnia Dziecka w 
Skrzatuszu,

- Transmisja z Sympozjum o wychowaniu dzieci i 
młodzieży WSD w Koszalinie,

- Transmisja z Pielgrzymki Diecezjalnej i 
Czuwania Młodzieży w Skrzatuszu,

- Transmisja i relacja z Pielgrzymki Maturzystów 
na Jasną Górę

- Październikowy cykl "Różaniec Młodych",

- Reportaż z pokazu przedpremierowego  filmu 
“Największy Dar”

- Transmisja z uroczystej gali wręczenia nagrody 
promującej osiągnięcia gospodarcze w regionie 
"Koszaliński Denar" - Nagroda Koszaliński Denar 
jest formą uznania i podziękowania dla 
przedsiębiorców, których działania mają nie 
tylko wymiar lokalny, związany z budowaniem 
pozycji własnych przedsiębiorstw,  ale także 
globalny, poprzez tworzenie wizerunku 
gospodarczego naszego regionu w kraju i poza 
jego granicami. Denarami nagradzamy firmy, 
które działając zgodnie z zasadami etyki kreują 
wzorce przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy.,

63.12.Z 0,00 zł
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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

3

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

Wśród materiałów i transmisji w 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej zaliczyć można m.in.:

- Transmisja z obchodów Święta Flagi w Łodzi,

- Transmisja z Konferencji w Trzciance dla 
małżeństw zagrożonym rozpadem - Wspólnota 
Domowego Kościoła w Trzciance wraz z ks 
proboszczem Wawrzyńcem Skrabą pochyla się 
nad problemem, jakim jest wzrost liczby 
rozwodów małżeństw i związany z tym rozpad 
rodzin.

- Rekolekcje na Fali w Ustce,

- Transmisja z Wieczoru Chwały w Czaplinku,

- Transmisja z Charytatywnego Koncertu 
Bożenarodzeniowego w Białogardzie - 
Transmisja z Charytatywnego Koncertu 
Bożenarodzeniowego w Białogardzie - 
Transmisja z Charytatywnego Koncertu 
Bożenarodzeniowego w Białogardzie - 
Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy w 
Białogardzie. Koncert odbył się 28 grudnia 2019r. 
o godz. 19:00 w kościele pw.Narodzenia NMP w 
Białogardzie. W koncercie udział wzieli: 
Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto 
działający w Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich w Białogardzie, białogardzcy 
wokaliści oraz dzieci z przedszkoli w 
Białogardzie. Białogardzki Chór Kameralny Bel 
Canto działa od 2011r. Od samego początku wraz 
z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w 
Białogardzie jest organizatorem corocznych 
koncertów bożonarodzeniowych. Od 2014r. 
koncerty mają charakter charytatywny.

63.12.Z 4 813,44 zł
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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

Do ważniejszych odpłatnych transmisji w 
przestrzeni kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego zaliczyć 
można m.in.:

- Koncertu "Muzy na Zamku" w Szczecinku,

- Transmisja z Rekolekcji Golgota Młodych 
"Rozłam" w Sierplicach Nad Bugiem,

- Obchodów 100-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Koszalinie,

- Transmisja z Rodzinnego Kolędowania 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie,

- Transmisja z Gali wręczenia Nagrody im. 
kard. nom. Ignacego Jeża "Radość Płynie z 
Nadziei".

63.12.Z 0,00 zł

2

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

Wśród materiałów i transmisji odpłatnych 
w podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
zaliczyć można m.in.:

Transmisja z Festiwalu "Chrześcijańskie 
Granie" z Warszawy

Transmisja i nagranie koncertu „Pieśni 
Patriotyczne na Jazzowo II" w Szczecinku,

Transmisja wydarzenia "Katolicy na Ulicy" w 
Człuchowie,

Relacja z Kongresu Odnowy w Duchu 
Świętym w Częstochowie

Produkcja nagrań płyt z konferencji i 
rekolekcji

63.12.Z 0,00 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) 262 026,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 175 450,14 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 62 461,08 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 23 003,23 zł

d) przychody finansowe 4,36 zł

3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego 
przez zainteresowanego transmisją sygnału 
oraz wyświetlania ich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMe
dia jak również 
https://www.facebook.com/Tvdobremedia
/. Fundacja przyczynia się do szerzenia 
cywilizacji miłości chrześcijańskiej i kultury 
życia. Transmisje te odbywały się czasem 
nawet w małych parafiach co służyło
integracji lokalnego środowiska, 
umocnienia więzi rodzinnych i promocji 
regionów wiejskich. Do ważniejszych 
transmisji w tej przestrzeni zaliczyć można 
m.in.:
- Transmisja festiwalu "Młodzi i film"
- Transmisja "Promocja Gminy Czaplinek"

63.12.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna książek i nagrań prowadzona w internecie. Książki i płyty sprzedawane na 
stronie internetowej allegro.pl oraz w czasie prowadzonych transmisji uroczystości i spotkań. 
Do ważniejszych tytułów sprzedawanych książek należą: autorstwa Marii Vadii: Twój język ma 
moc, Uzdrowienie jest dla Ciebie, Uwolnij swoje źródła, Zwycięstwo w bramie oczu, Cuda i 
znaki Pozostałe: Potrzebuje rodziców, Chłopaki w ogniu, Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach, 
Między herezją a dogmatem, Odkryj moc modlitwy, Nie Bój się Boga.

2 73.12.B

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo wydarzeń z całej Polski dostarczonego przez 
zainteresowanego transmisją sygnału oraz wświetlaniaich na stronie www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMedia jak również 
https://www.facebook.com/TVdobremedia/. W ramach administrowanych stron 
internetowych Fundacja prowadzi wynajem powierzchni reklamowej firmom Facebook i 
Google. Utrzymanie serwisów Youtube wymaga środków finansowych, które pozyskiwane są 
od reklamodawców. Youtube dzieli się zyskami z twórcami filmów i programów 
telewizyjnych.
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e) pozostałe przychody 1 107,41 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 181 824,88 zł

2.4. Z innych źródeł 75 956,74 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 813,44 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

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

1 Transmisja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ustroniu Morskim na rzecz 
rodziny,ochrony praw dziecka

720,00 zł

2 Transmisja w Trzciance  dla małżeństw zagrożonych rozpadem 1 378,44 zł

3 Transmisja Obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w Łodzi 1 634,00 zł

4 IX Charytatywny Koncert Bożenarodzeniowy w Białogardzie 1 081,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 244,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

81 607,65 zł

76 414,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

800,00 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)

23 003,23 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 23 703,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -5 767,26 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 4 533,99 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 272 465,03 zł 4 813,44 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

151 746,57 zł 4 813,44 zł

68 228,34 zł 0,00 zł

18 469,24 zł

0,00 zł

34 011,42 zł

9,46 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 4 533,99 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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

1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 137 602,36 zł

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

126 898,36 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 

10 704,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 767,24 zł

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

0,00 zł

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

3 250,60 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)  

0,00 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  w 
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

110 614,31 zł

110 614,31 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26 988,05 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 37 663,39 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 89 234,97 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 337,10 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

3 733,48 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Osoba sporządzająca Agnieszka Błońska/Księgowa/23-06-2020

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Witwicki
Mirosław Waldemar Filiczkowski

Leszek Tarasewicz
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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