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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-28

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

DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI
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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 w Skrzatuszu, Sanktuarium św. Józefa w Słupsku, Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie, Parafii św. 
Józefa Rzemieślnika w Koszalinie, Bazyliki w Kołobrzegu, Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskiem, Parafii 
Narodzenia NMP w Szczecinku, Parafii pw. św. Maksymiliana w Słupsku, Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu 
Morskim, Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, Parafii pw. św. Rocha w Drużbicach, Parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Dłutowie oraz z Wieczystą Adorację z Klasztoru Sióstr Klarysek w Słupsku, z kaplicy w Skrzatuszu i kaplicy w 
Sanktuarium św. Józefa w Słupsku. Fundacja prowadzi szkolenia i warsztaty medialne. Fundacja prowadzi też sprzedaż 
wydawnictw ewangelizacyjnych i nagrań.
W roku 2020 realizowano cele statutowe w następujący sposób:
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1. Cykliczna transmisja z Katedry w Koszalinie - Nabożeństwo w Intencji Uzdrowienia,

2. Cykliczna transmisja "Różaniec Na Trudne Czasy" z Katedry w Koszalinie oraz Domu Miłosierdzia Bożego - codziennie od 15 
marca 2020

3. Transmisja Mszy św. pogrzebowej i nagranie pogrzebu ks. Wojciecha Wójtowicza w Mastku - rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Koszalinie.

4. Transmisja wybranych nabożeństwa w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 
Nabożeństwa w 21 stycznia 2020 - Nabożeństwo Ekumeniczne w Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie; 24 
stycznia 2020 - Nabożeństwo Ekumeniczne w Bukowie Morskim; 25 stycznia 2020 - Nabożeństwo Ekumeniczne w Darłowie
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku 
między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie 
różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i 
innych spotkaniach. 
Dobre Media pokazują obchody Tygodnia o Jedność Chrześcijan szczególnie na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Są to 
szczególnie transmisje nabożeństw w różnych denominacjach chrześcijańskich, w świątyniach rzymsko-katolickich oraz polsko-
katolickich. Są one płaszczyzną do spotykania ludzi różnych światopoglądów i sposobów przeżywania Boga.

5. Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne 6-9 lutego 2020
9 lutego 2020 r. w Ostrołęce, zakończyło się Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne. Odbyło się po raz siedemnasty. Spotkanie 
organizuje grupa „Wypłyń na głębię”, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca w parafii Zbawiciela Świata, a pomagają 
inne ostrołęckie wspólnoty.
Jak każdego dnia było tzw. zawiązanie wspólnoty, czyli powitanie i wprowadzenie uczestników w dobry nastrój. Po modlitwie 
zachęcającej do osiągania świętości w codziennym życiu, którą poprowadził Dariusz Bielecki z Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej 
w Szczecinie, konferencję „Świętość w zasięgu ręki, czyli krótki przewodnik prowadzący do świętości ” wygłosił Marcin 
Jakimowicz – dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, autor wielu książek.
Duże wrażenie i dużo wzruszeń wzbudził występ teatru „Przebudzeni” z Ostródy, który przedstawił spektakl „Szatnia”. Aktorami 
są osoby niepełnosprawne w różnym wieku.
Na zakończenie ostatniego dnia OSCh odprawiona została msza św., której przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski. Przez cały 
dzień o dobrą chrześcijańską muzykę zadbała grupa „Wieczernik” z Zambrowa.

6. Spotkanie z Abby Jonson - Piła - 13 lutego 2020
Od wielu lat Abby jest bardzo aktywną i odważną działaczką pro-life. W książce „Nieplanowane” – której wydanie chciały 
zablokować proaborcyjne organizacje – odsłoniła kulisy działania przemysłu aborcyjnego. Jej dawni pracodawcy marzą tylko o 
jednym: by Abby zamilkła. Ona jednak bez wahania mówi o indoktrynacji, jakiej poddawani są pracownicy klinik aborcyjnych, by 
przekonać ich, że aborcja w określonych przypadkach jest koniecznością. Odważnie mówi także o tym, w jaki sposób obrońcy 
życia są niszczeni w przestrzeni publicznej.

7. Rekolekcje "Przyjmij Ducha Mego"
Rekolekcje "Przyjmij Ducha Mego" na sali sportowej szkoły podstawowej w Czaplinku zgromadziły 15 lutego 70 uczestników, 
m.in. z grup charyzmatycznych z Czaplinka, Piły, Złocieńca, Wałcza, Białogardu, ponadto grupę młodzieży salezjańskiej ze 
wspólnoty "Pustynia miast". Transmisje obejrzało nawet 20 tys. osób.

8. Sesja Synodalna - 22 lutego 2020 - transmisja Sesji Synodalnej II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Synod diecezjalny, zwołany dekretem z dnia 11 czerwca 2016 roku przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, 
jest zebraniem przedstawicieli kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy 
dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu w usłyszeniu tego, co Duch Święty mówi 
dzisiaj do Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, oraz w rozpoznaniu dróg, którymi Bóg chce go prowadzić we współczesnym 
świecie.

9. Spotkanie Domowych Kręgów Biblijnych 22-23 lutego 2020 - Centrum Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej
Święto Kręgów Biblijnych to  program Centrum Nowej Ewangelizacji w Witkowie Drugim. Tym razem program obejmuje  tak 
zwaną Szkołę Mojżesza. Prowadzący to: ks. Jan Kruczyński, Zuzanna Zuzelska i Henryk Krzosek.

10. Transmisja w Sanktuarium Świętego Józefa w Słupsku - 30-lecie parafii. 

11. Pandemia - Diecezjalna Droga Krzyżowa 4 kwietnia 2020.

12. Pandemia - transmisje Mszy świętych Msza św. z Katedry w Koszalinie 3, 10, 17, 24, 31 maja
oraz Góry Chełmskiej 3, 17, 31 maja 2020 r.
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13. Transmisja i nagranie rekolekcji dla członków Synody Diecezjlanego - 8-10 maja 2020 r.
Podobnie jak trzy wcześniejsze tegoroczne turnusy, tak i ten poświęcony został tematyce biblijnej. Rekolekcje prowadzili ks. Piotr 
Skiba - ojciec duchowny w koszalińskim seminarium duchownym i ks. Tomasz Tomaszewski - sekretarz synodu.
Rekolekcje odbywały się w kaplicy Centrum Edukacyjno- Formacyjnego w Koszalinie, a zakończyła je Eucharystia w koszalińskiej 
katedrze. Wszystkie punkty programu transmitowane były online przez Dobre Media.

14. Obsługa transmisji Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym 15-17 maja 2020 r.
Opis: XXIV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Online przeżywaliśmy pod hasłem "Kocham Kościół".
Jak kochać Kościół? Jak go budować? Czy Kościół potrzebuje dzisiaj charyzmatyków?
Wierzymy, że potrzebuje, a sam temat jest bardzo aktualny. Niech Duch Święty budzi nasze wspólnoty, inspiruje i rzuca nowe 
światło na wielki skarb, którego nie możemy zakopać właśnie z miłości do Kościoła.

Przewodnikami na tej drodze byli m.in: bp Andrzej Przybylski - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w 
Duchu Świętym, ks. Artur Potrapeluk - Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, 
o. John Bashobora, ks. Łukasz Plata, ks. Andrzej Grefkowicz, ks. Mirosław Cholewa i inni.

15. Transmisja cyklu katechez "Kazania Na Górze" - transmisje nauczania od maja do października 2020 r.

16. Pandemia - wydarzenie on-line - Pielgrzymka Caritas dla osóby niepełnosprawnych 9 czerwca 2020 r.

17. Spotkanie Caritas – Studio Live - wydarzenie on-line - 15-16 czerwca 2020 r.

18. Koncert organowy na poświęcenie zbudowanych nowych organ w Słupsku 2 lipca 2020 r.

19. Transmisja Spotkania Młodych w Wołczynie - tym razem z pomniejszoną ilością uczestniczących osób - zazwyczaj było około 
kilkaset pod namiotami, tam w Krakowie było kilkadziesiąt osób - 13-16 lipca 2020 r.

20. Transmisja Spotkania Ewangelizacyjnego w Czaplinku - spotkanie na Rynku Miejskim 25 lipca 2020 r.

21. Transmisja rozpoczęcia Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - Skrzatusz 1 sierpnia 2020 r.

22. Transmisja do internetu - Koncertu dla Matki Bożej Łaskawej – Warszawa 13-15 sierpnia 2020 r.

23. Transmisja spotkania Golgota Młodych – Lublin 20-23 sierpnia 2020 r.
Co roku Serpelice nad Bugiem goszczą wielu młodych ludzi przyjeżdżających, by poświęcić kilka dni na skupienie, wyciszenie i 
spotkanie z Bogiem. Ta niewielka wieś umiejscowiona prawie na końcu świata (kto był, ten wie) ma jednak w sobie coś 
niezwykłego. Tam żyje się prawdziwie prostym życiem. Buduje się wspólnotę z zupełnie obcymi sobie ludźmi, by po kilku dniach 
móc poczuć się w ich gronie prawdziwie sobą.
Doświadczenie rozmów i świadectw osób przyjeżdżających na GM pokazuje, że na ten właśnie prosty Festiwal do ludzkich serc 
przychodzi sam Pan Bóg. Jemu wystarczy, że świadectwo naszego życia jest nieidealne i prawdziwe. Przyjmuje nas ze wszystkimi 
obawami, lękami, doświadczeniami.
Golgota Młodych. Moje, Twoje… BOSKIE CIAŁO
Zdrowe, słabe, zadbane, miękkie, spięte, ciepłe, ukryte, połamane, urzekające, zranione, spragnione, mówiące, zabliźnione, 
mądre, rozpalone, blade, umięśnione, niedoskonałe, żywe. W tegorocznej edycji GM chcemy pokazać ci, jak na twoje ciało 
patrzy Bóg. To właśnie ON jest jego stwórcą. Sam przyjął ciało i stał się człowiekiem – jednym z nas.
W tych wyjątkowych rekolekcjach poruszane będą tematy związane z tematyką Cielesności. Wśród zaproszonych gości znajdują 
się m.in. Katarzyna Marcinkowska (uBOGAcONA) oraz Mariusz Marcinkowski (Droga Odważnych).

24. Transmisja wybranych wydarzeń w czasie 39. Festiwalu Młodzi i Film – Koszalin 1 – 5 września 2020 r. Jest to jeden z 
najstarszych festiwali filmowych w Polsce. Jantary 2020
NAGRODA SPECJALNA SIECI KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH w kategorii NAJLEPSZY DEBIUT PEŁNOMETRAŻOWY
„Żelazny most” w reżyserii Moniki Jordan – Młodzianowskiej
NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
„Maria nie żyje” reż. Martyna Majewska
NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM PEŁNOMETRAŻOWY
„Supernova” reż. Bartosz Kruhlik
NAGRODA PUBLICZNOŚCI ZA FILM PEŁNOMETRAŻOWY
„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
JANTAR 2020 ZA DŹWIĘK DO FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO
Irena Suska za udźwiękowienie filmu pt. „Noamia” reż. Antonio Goldamez
JANTAR 2020 za zdjęcia do filmu krótkometrażowego
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Kajetan Plis za zdjęcia do filmu pt. „Noamia” reż. Antonio Goldamez
JANTAR 2020 za krótkometrażowy film animowany
Zuzanna Stach za film pt. „Z czosnkowym wziełem”
Wyróżnienie Ale kino+ za krótkometrażowy film animowany
Daria Kopiec za film pt. „Własne śmieci”
JANTAR 2020 za krótkometrażowy film dokumentalny
Paweł Chorzępa za film pt. „Synek”
Wyróżnienie Ale kino+ za krótkometrażowy film dokumentalny
Katarzyna Warzecha za film pt. „We have one heart”
JANTAR 2020 za krótkometrażowy film fabularny
Martyna Majewska za film pt. „Maria nie żyje”
Wyróżnienie Ale kino+ za krótkometrażowy film fabularny
Damian Kosowski za film pt. „Zanim Zasnę”
JANTAR 2020 za muzykę
Agata Kurzyk za muzykę do filmu „Fisheye” w reż. Michała Szcześniaka
JANTAR 2020 za zdjęcia
Bartłomiej Kaczmarek za zdjęcia do filmu pt.: ,,25 lat niewinności” w reż. Jana Holoubka
JANTAR 2020 za odkrycie aktorskie
Lena Nguyen za rolę w filmie pt.: „Smak Pho” w reż. Mariko Bobrik
JANTAR 2020 za główną rolę kobiecą
Julia Kijowska za rolę w filmie pt.: ,,Fisheye” w reż. Michała Szcześniaka
JANTAR 2020 za główną rolę męską
Piotr Trojan za rolę w filmie pt.: ,,25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” w reż. Jana Holoubka
JANTAR 2020 za scenariusz
Andrzej Gołda za scenariusz do filmu pt.: ,,25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
JANTAR 2020 im. Stanisława Różewicza za reżyserię
Jan Holoubek za reżyserię filmu pt.: ,,25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
WIELKI JANTAR 2020 za pełnometrażowy debiut fabularny
„Supernova” w reż. Bartosza Kruhlika

25. Transmisja z interakcją - Warsztaty dla osób niepełnosprawnych - Łazy 9-11 września 2020 r.

26. Czuwanie Młodych w Skrzatuszu i Pielgrzymka Diecezjalna do Skrzatusza - 19 -20 września 2020 r.
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.

27. Transmisja - Spotkania Radców Prawnych w Warszawie 20-22 września 2020 r.

28. Transmisja - Forum Charyzmatycznie – Kielce 2 – 4 października 2020 r.
Międzydiecezjalne   Spotkanie Liturgiczne pod hasłem  „Nabierzcie Ducha, podnieście głowy”
Ideą spotkania jest doświadczenie żywego Pan Jezusa, poprzez nauczanie, uwielbienie, modlitwę i dzielenie się doświadczeniem 
różnych posług.
Jest to zaproszenie i zachęta do odważenia się na wyjście z posługą poza wspólnoty, do tych, którzy potrzebują pomocy i 
wsparcia. Do sąsiadów, do chorych, do wykluczonych społecznie, uzależnionych, bezradnych życiowo. Dotkniemy kwestii naszej 
obecności we współczesnym świecie i realizacji zadań społecznych i zawodowych. Wszystko po to, żeby żyć pełnią życia 
chrześcijańskiego, z entuzjazmem i radością. Prowadzący poszczególne spotkania liturgiczne chcą  zapalić do aktywności, 
zainspirować do działania z pasją aby każdy mógł  podjąć podobne działania w swojej sytuacji społecznej, zawodowej,  
duszpasterskiej.
Gościem spotkania jest brat Elia Cataldo, założyciel wspólnoty Apostoli di Dio
Elia Cataldo (pol. Eliasz Kataldo) urodził się  20 lutego 1962 r. w Francavilla Fontana. Jest  włoskim bratem zakonnym, mistykiem  
oraz wizjonerem, założycielem  zgromadzenia Apostołów Bożych. Jest  znany z daru uzdrawiania i bilokacji. Obdarzony został 
stygmatami. Cierpi kiedy przeżywa mękę razem z Panem Jezusem.
W 1969 r. otrzymał pierwsze widzenia- ujrzał aniołów. Rok później miał widzenie Świętej Dziewicy, a następnie kolejne 
objawienia, powtarzające się  w każdy piątek.
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W 1990 r. wstąpił do zgromadzenia ojców kapucynów w Lovere, gdzie przebywał do jesieni 1994 r. Właśnie tam otrzymał 
stygmaty w boku i koronę cierniową.
Po latach rozeznawania,  w 2001 r. rozpoczął misję ewangelizacyjną.
W 2003 r. z grupą osób zakupił zrujnowany klasztor franciszkański w Calvi dell ’Umbria.
Brat Elia pozostaje pod zwierzchnictwem biskupa diecezji Terni, na którego ręce złożył prywatne śluby oraz pod duchową opieką 
ks. Marco Belladelli wyznaczonego do tej posługi przez biskupa diecezji Terni.
Do umbryjskiego klasztoru, co roku przyjeżdża wielu pielgrzymów z Włoch i całego świata. Za wstawiennictwem Elii dochodzi do 
uzdrowień fizycznych i duchowych.
Podczas Forum jest również czas na spotkania liturgiczne ,
A – spotkanie liturgiczne dla mężczyzn i ojców,
B – spotkanie liturgiczne dla  ludzi biznesu,
C – spotkanie liturgiczne odnowa parafii,
D  – spotkanie liturgiczne „młodzi pod prąd”,
E  –  spotkanie liturgiczne chorzy, wykluczeni, „Dom miłosierdzia" - wszystko transmitowały jednocześnie Dobre Media.

29. Transmisja - Forum Charyzmatyczne w Mrągowie 16-18 października 2020 r.
MIEJSCE: Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej,
11-700 Mrągowo,
ul. Słoneczna 1B
PROWADZĄCY: ojciec Józef Witko
OPRAWA MUZYCZNA: Diakonia "EMAUS" Olecko

30. 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.

31. Transmisja -Noc Świętych – Katedra w Koszalinie 31 października 2020 r.

32. Transmisja wręczenia Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego - Szczecin 7 listopada 2020 r.

33. Przygotowanie i transmisja Sympozjum o Prymasie Tysiąclecia – Koszalin 7 listopada 2020 r.
Koszalin, 7 listopada 2020 r. - Szczegółowy plan z minutami poniżej
Wprowadzenie do sympozjum: bp Krzysztof Zadarko
Prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK Toruń), Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944–1989
Dr hab. Konrad Białecki (UAM Poznań), Relacje prymasa Wyszyńskiego z najbliższymi współpracownikami w episkopacie
Ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US (US Szczecin), Kardynała Stefana Wyszyńskiego pedagogia rozumu, woli i serca
Ks. prof. dr hab. Dominik Zamiatała (UKSW Warszawa), Kardynał Stefan Wyszyński wobec księży współpracujących z władzą 
(księża patrioci, księża „Caritas”, kapelani wojskowi)
Ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP (AP Słupsk), Prymas Wyszyński wobec Polskiej Misji Katolickiej we Francji
Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Inspektorii św. Wojciecha w Pile), Relacje kardynała Stefana Wyszyńskiego ze 
Zgromadzeniem Salezjańskim. Wybrane zagadnienia
Ks. dr Tadeusz Ceynowa (US Szczecin), Obecność i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego na terenie diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej

34. Transmisja rekolekcji dla członków Civitas Christiana - prowadzący o. Piotr Włodyga – Koszalin 21-22 listopada 2020 r.

35. Transmisja Gali z okazji 25-lecia reaktywacji "Zielonego Szczepu" - Jubileusz Hufca ZHP – Koszalin 5 grudnia 2020 r.

36. Transmisja Rekolekcji Adwentowych w Katedrze w Koszalinie 6-8 grudnia 2020 r.

37. Transmisja Diecezjalnych Rekolekcji Adwentowych ze Skrzatusza 17-20 grudnia 2020 r.

38. Transmisja Adwentowego Czuwania Młodych 17 grudnia 2020 r.

39. Transmisja Diecezjalnych Rekolekcji Młodzieżowych z Koszalina - z Domu Biskupiego - prowadził - bp Edward Dajczak 20-21 
grudnia 2020 r.

40. Transmisja Mszy świętej Pasterskiej – Koszalin i Słupsk 24 grudnia 2020 r.

41. Działalność związana z produkcją nagrań, filmów emitowanych internetowo.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

250000

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

42. Nagrywanie i emisja cyklu video bloga: "Bez Piuski".

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 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego przez 
zainteresowanego transmisją sygnału oraz 
wyświetlania ich na 
stroniewww.dobremedia.org,https://www.youtu
be.com/user/DobreMediajak 
równieżhttps://www.facebook.com/TVdobreme
dia/.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.: 
- Relacja z Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan: w Koszalinie, Nabożeństwo 
Ekumeniczne w kościołach w Darłowie i Bukowie 
Morskim, Koszalinie - Civitas Cristiana – Koszalin 
Koncert Organowy w Słupsku

63.12.Z 1 654,25 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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

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.co
m/user/DobreMedia,https://www.facebook.co
m/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. Z poważniejszych pozycji to 
transmisje z: Relacja z Diecezjalnego Dnia 
Dziecka w w Skrzatuszu, Sympozjum o 
wychowaniu dzieci i młodzieży WSD w 
Koszalinie, - z Pielgrzymki Diecezjalnej Czuwania 
Młodzieży w Skrzatuszu , cykliczne transmisje ” 
Różaniec na trudne czasy”

63.12.Z 2 759,40 zł

3

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

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.co
m/user/DobreMedia,https://www.facebook.co
m/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: - Wieczór 
Chwały Czaplinek, -Spotkanie z Abby Jonson w 
Koszalinie, Pile, Szczecinku, - Upamiętnienie 
pogrzebu Ks. Wojciecha

63.12.Z 1 858,17 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-28 8



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 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/DobreMed
ia 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. Transmisje z :
Rekolekcji  Golgota Młodych -” w Lublinie” 
zdarzenia dotyczącego  rozdania nagród 
im.kard.nom. Ignacego Jeża w Koszalinie,  
im. Ks Domańskiego, Sympozozjum  o 
Prymasie Tysiąclecia w Koszalinie, 
Katecheza Na Gorze Chełmskiej

63.12.Z 0,00 zł

2

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

Fundacja daje możliwość transmisji na żywo 
wydarzeń z całej Polski z dostarczonego 
przez zainteresowanego transmisją sygnału 
oraz wyświetlaniaich na stronie 
www.dobremedia.org, 
https://www.youtube.com/user/DobreMed
ia 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. Transmisja  z 
Forum Charyzmatycznego w  Kielcach, 
Rekolekcje Adwentowe w Katedrze w 
Koszalinie, Jubileusz Hufca ZHP w  
Koszalinie, produkcja nagrań płyt z 
konferencji, rekolekcji.

63.12.Z 0,00 zł
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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/DobreMed
ia 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 z wydarzenia organizowanego 
przez Towarzystwo Gimnastyczne  Sokół w  
Poznaniu, -Transmisja  z” Warsztatów dla 
Osób Niepełnosprawnych”, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci- rejestracja dnia 
31.12.2020 r., Transmisja  ze spotkania 
Radców Prawnych w Warszawie, Transmisja 
 z rekolekcji “ Golgota Młodych w Lublinie.
Montaż kamer IP  w Sanktuarium w 
Skrzatuszu, Parafii św. Józefa Rzemieślnika 
w Koszalinie, Kościoła Zmartwychwstania 
Pańskiego w Drawsku Pomorskiem, Parafii 
Narodzenia NMP w Szczecinku, Parafii pw. 
św. Maksymiliana w Słupsku, Parafii pw. 
Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie i 
instalacji kamer w siedzibie Fundacji im. 
Srzednickiego w Łodzi.

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 MariiVadii: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 wyświetleniach 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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4 556,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 317 284,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 183 923,57 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 79 038,10 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 22 567,19 zł

d) przychody finansowe 1,44 zł

e) pozostałe przychody 31 754,64 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 197 678,76 zł

2.4. Z innych źródeł 115 050,18 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

114 811,57 zł

60 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

300,00 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)

22 567,19 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 12 680,28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 344,45 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 4 515,76 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 271,82 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 309 468,35 zł 6 271,82 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

171 243,29 zł 6 271,82 zł

76 693,65 zł 0,00 zł

18 051,43 zł

10,18 zł

41 155,38 zł

2 314,42 zł 0,00 zł

1 Cykliczne transmisje  z “ Różaniec na trudne czasy “ 2 337,00 zł

2 Transmisje z Koncertów organowych w Słupsku 1 229,15 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 4 515,76 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
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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

2 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

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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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 136 921,87 zł

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

124 342,22 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 

12 579,65 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)

3 250,00 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) 

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 339,12 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

119 000,67 zł

114 547,95 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 452,72 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17 921,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 27 448,21 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 96 894,01 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

3 250,00 zł

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

0,00 zł

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

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

3 563,94 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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krzysztof Witwicki Prezes
Mirosław Filiczkowski Wiceprezes 

Tarasewicz Sekretarz
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-28
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