
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WILLIAMA LINDLEYA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-005 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 622 56 78

Nr faksu 22 622 56 78 wew E-mail 
fundacja@czynmydobro.pl

Strona www www.czynmydobro.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14102813000000 6. Numer KRS 0000282796

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

Janusz Nowak Prezes TAK

Kazimierz Poręba Sekretarz TAK

Ewa Świć Członek zarządu TAK

Michał Szczypek Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Antoni Wita Przewodniczący TAK

Dariusz Czupryński Członek Zarządu TAK

Krzysztof Baranowski Sekretarz TAK

Leszek Kromka Członek Zarządu TAK

Zbigniew Smętek Członek Zarządu TAK

Grzegorz Sikorski Członek Zarządu TAK

FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i 
zakładach opiekuńczo-leczniczych.
3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a w szczególności pomoc:
    1) osobom bezdomnym,
    2) młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i resocjalizacyjnych
    3) młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i 
resocjalizacyjne
4. Działalność charytatywna
5. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji           życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich 
rodzin
6. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie
7. Ochrona i promocja zdrowia
8. Promocja i organizacja wolontariatu
9. Działania na rzecz dzieci i młodzieży

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego, która jest realizowana poprzez:
1. Pomoc rzeczową i finansową:
a) na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej oraz pomoc ich rodzinom.
2. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami osób 
niepełnosprawnych.
3. Organizowanie imprez plenerowych, festynów, zawodów, konkursów, 
zjazdów dla osób niepełnosprawnych.
4. Organizowanie i pośredniczenie w wypoczynku, turystyce i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
5. Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzin.
6. Dbałość o przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
7. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz:
a) osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
b) osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, szczególnie: osób bezdomnych, młodzieży przebywającej w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.
9. Organizowanie szkoleń, zjazdów, sympozjów i innych form wymiany 
informacji i doświadczeń.
10. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
11. Współpracę z administracją publiczną.
12. Współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 
resocjalizacyjnymi, szkolnictwem, organizacjami pozarządowymi, a w 
szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi, 
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi, Unią Europejską i 
krajami z nią stowarzyszonymi oraz z pozostałymi jednostkami 
organizacyjnymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
14. Powoływanie i prowadzenie placówek min. takich jak: 
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
b) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
c) ośrodki opiekuńczo-lecznicze, 
d) ośrodki rehabilitacji, 
e) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży, 
f) ośrodki socjoterapii i rehabilitacji, 
g) świetlice socjoterapeutyczne,
h) domy pomocy społecznej, 
i) katolickie domy studenta.
15. Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z 
osobami chorymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym i wykluczonymi społecznie.
16. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w 
środkach masowego przekazu.
17. Inicjowanie i organizowanie wystaw i aukcji prac wykonanych przez 
osoby niepełnosprawne, z których dochód jest przeznaczony na pomoc 
osobom niepełnosprawnym.
18. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów 
działalności publikacyjnej i wydawniczej.
19. Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych.
20. Pozyskiwanie sponsorów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1052

6

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro powstała dnia 18 kwietnia 2007 r. Inspiracją nazwy fundacji 
stały się słowa św. Alojzego Orione, które brzmią: Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła 
nigdy i nikomu.

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest wypełnienie duchowego testamentu Patrona św. 
Alojzego Orione poprzez pochylanie się nad potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie 
dobra zawsze wobec wszystkich.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zgodnie z celami statutowymi, świadczy szeroko pojętą pomoc 
społeczną. Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy finansowo wielu potrzebujących zarówno w kraju, 
jak i za granicą. W 2014 roku realizowaliśmy ponad 70. projektów, w tym ponad 40. na rzecz osób 
indywidualnych, 10. misyjnych i 2. humanitarne. Pomagamy osobom chorym, niepełnosprawnym, 
wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem. Wiele uwagi poświęcamy dzieciom i młodzieży. 
Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pobawionych 
dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób 
spowodowanych głodem i brakiem wody. Wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez 
projekt adopcji na odległość, w który włączyła się ogromna grupa polskich Darczyńców, dajemy szansę 
afrykańskim dzieciom na lepsze życie. Wsparciem obejmujemy także Dzieła Oriońskie poprzez 1% 
podatku oraz pomoc rzeczową i finansową.  Główne projekty Fundacji to:
1) Adopcja na odległość dzieci z Kenii z dwóch miejscowości: Laare i Kaburugi. Cel projektu: dożywianie, 
edukacja, opieka medyczna rehabilitacja. Na koniec 2014 roku objętych pomocą było ponad 1000 
kenijskich dzieci.
2) Projekty indywidualne na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych (dzieci i dorosłych). Cel: 
pozyskiwanie środków na leczenie, rehabilitację i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, jak również 
duchowe wsparcie niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin. Pomagamy osobom po przebytych 
wylewach i udarach. Zbieramy środki na rehabilitację Podopiecznych po wypadkach komunikacyjnych i 
innych zdarzeniach losowych. Obejmujemy pomocą między innymi osoby z chorobami 
nowotworowymi, dzieci chorujące na zanik mięśni typu Duchenne i rozszczep kręgosłupa.
3) Projekty ekologiczne: Realizujemy zbiórkę zużytych tuszy i tonerów z przeznaczeniem na pomoc 
potrzebującym, zbieramy nakrętki na zakup wózków inwalidzkich, oraz zbieramy makulaturę na różne 
cele: w 2014 na rzecz budowy studni w misji Laare, w 2015 roku na rzecz Chrześcijan z Iraku.

Organizujemy i promujemy wolontariat. Centrum Wolontariatu Don Orione utworzone przez Fundację 
Księdza Orione Czyńmy Dobro w 2012 roku w Zduńskiej Woli dynamicznie się rozwija i skupia już blisko 
30 czynnie działających wolontariuszy. Centrum prowadzi praktyczne szkolenia dla wolontariuszy i osób 
zainteresowanych wolontariatem w każdej grupie wiekowej, aby dobrze przygotowani mogli służyć 
pomocą potrzebującym. W promocji wolontariatu kierujemy się słowami św.  Jana Pawła II: człowiek w 
pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym. Nasze Centrum oferuje 
wolontariuszowi szeroki katalog działań. Szerzej o organizacji i promocji wolontariatu w pkt. 3.2.

Czyńmy Dobro każdego dnia, a wówczas świat stanie sie lepszy i piękniejszy.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie wystąpiła

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Fundacja Księdza 
Orione Czyńmy Dobro 
realizuje działania na 
rzecz dzieci i młodzieży 
w kraju i za granicą. 
Poprzez projekt adopcji 
na odległość 
obejmujemy pomocą 
ponad 1000 dzieci z 
Kenii z dwóch 
ośrodków misyjnych: 
Laare i Kaburugi. Od 
2014  roku projektem 
adopcji objęte są także 
dzieci z misji 
Ankazoabo-Sud na 
Madagaskarze. Adopcja 
na odległość polega na 
finansowym i 
duchowym wsparciu 
afrykańskich dzieci. 
Darowizny 
przekazywane przez 
Darczyńców na 
wyodrębnione 
subkonto są następnie 
przeznaczane na 
pokrycie kosztów 
wyżywienia, odzieży, 
obuwia, opieki 
medycznej i 
ubezpieczenia 
kenijskich i malgaskich 
dzieci włączonych do 
projektu w ramach 
współpracy z 
katolickimi placówkami 
misyjnymi. Poza 
zapewnieniem 
podstawowych potrzeb 
bytowych, darowizny 
przeznaczane są na 
pokrycie kosztów 
edukacji afrykańskich 
dzieci, które z racji 
ubóstwa nie mają 
możliwości kształcenia. 

88.99.Z

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

Druk: MPiPS 5
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Edukacja jest szansą na 
lepszą przyszłość dla 
Afryki, dlatego też cały 
czas rozwijamy ten 
projekt. Ogromnym 
sukcesem jest przyjazd 
do Polski naszej 
podopiecznej Laury 
Makena, która była 
objęta adopcją na 
odległość. Dzięki 
wsparciu Darczyńców z 
Polski ukończyła jedno z 
najlepszych liceów w 
Nairobi i w ubiegłym 
roku rozpoczęła studnia 
medyczne w Gdańsku. 
Projekt adopcji na 
odległość jest 
realizowany w dwóch 
formach: imiennej- 
darowizny na 
konkretne dziecko i 
bezimiennej- pomoc 
doraźna.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Jednym z głównych 
celów statutowych 
Fundacji Księdza Orione 
Czyńmy Dobro są 
działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W 
roku 2014 pomocą 
bejmowaliśmy 
30 osób 
niepełnosprawnych w 
ramach projektów 
indywidualnych na 
terenie kraju. Są to 
osoby w przedziale 
wiekowym od 3+ do 
60+. Wśród 
Podopiecznych są 
osoby, które doznały 
złamania kręgosłupa 
wskutek 
nieszczęśliwego 
wypadku, osoby 
chorujące na zanik 
mięśni typu Duchenne, 
porażenie mózgowe, 
rozszczep kręgosłupa i 
wodogłowie, osoby po 
amputacji kończyn, po 
przebytym udarze oraz 
osoby cierpiące na 
rzadkie schorzenia, 
które doprowadziły do 
niepełnosprawności. 
Fundacja pozyskuje na 
rzecz Podopiecznych 
darowizny pieniężne na 
leczenie i rehabilitację, 

94.99.Z
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zakup niezbędnego 
sprzętu i środków 
higieny oraz pozyskuje 
1% podatku przekazany 
przez podatników na 
poszczególne cele. Od 
2007 roku pomocą 
obejmujemy również 
20 młodych 
niepełnosprawnych 
Kenijczyków- 
podopiecznych 
Centrum Księdza 
Orione w Kaburugi. Ze 
wzglądu na głęboko 
zakorzenioną tradycję 
plemienną i wierzenia 
ludności afrykańskiej, 
że niepełnosprawność 
jest przekleństwem, 
sytuacja osób 
niepełnosprawnych jest 
w tym kraju 
dramatyczna. Dzieci 
niepełnosprawne są 
mordowane przez 
własną rodzinę lub 
wypędzane z domów i 
porzucane. Dzięki takim 
ośrodkom jak Centrum 
Księdza Orione jest 
ratunek dla tych 
bezbronnych dzieci, 
które mogą dorastać 
otoczone opieką.

promocja i organizacja 
wolontariatu

Centrum Wolontariatu 
Don Orione utworzone 
przez Fundację Księdza 
Orione Czyńmy Dobro 
w 2012 roku w 
Zduńskiej Woli 
dynamicznie się 
rozwija. W 2014 roku 
Centrum działające przy 
zduńskowolskim 
oddziale Fundacji 
skupiało blisko 20 
czynnie działających 
wolontariuszy (obecnie 
blisko 30 
wolontariuszy). 
Centrum prowadzi 
praktyczne szkolenia 
dla wolontariuszy i 
osób zainteresowanych 
wolontariatem w 
każdej grupie wiekowej, 
aby dobrze 
przygotowani mogli 
służyć pomocą 
potrzebującym. W 
promocji wolontariatu 

94.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

kierujemy się słowami 
św.  Jana Pawła II: 
człowiek w pełni 
realizuje się wyłącznie 
wtedy, gdy kocha i daje 
siebie innym. Nasze 
Centrum oferuje 
wolontariuszowi szeroki 
katalog działań, wśród 
nich: możliwość 
niesienia pomocy 
osobom chorym i 
niepełnosprawnym 
poprzez odwiedziny, 
opiekę i spacery oraz 
możliwość działania na 
rzecz dzieci i młodzieży 
z Klubu młodzieżowego 
Trampolina. 
Wolontariusze, po 
ukończeniu w naszym 
Centrum bezpłatnego 
podstawowego kursu 
języka migowego, mogą 
służyć pomocą osobom 
niesłyszącym. Osoby 
pragnące aktywnie 
działać mogą 
promować projekty 
Fundacji i włączyć się w 
przygotowanie imprez 
plenerowych, w tym 
koncertów na rzecz 
Podopiecznych. 
Organizujemy także 
spotkania integracyjne 
dla wolontariuszy, 
które służą poznaniu się 
nawzajem. W ramach 
cyklu Studnia bez dna 
wolontariusze uczą się 
tańców integracyjnych, 
gier i zabaw. Każdy 
wnosi wiele dobra i 
ubogaca innych.

Druk: MPiPS 8
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,515,206.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,509,115.35 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 6,091.48 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 896,171.59 zł

0.00 zł

830,203.65 zł

39,525.93 zł

26,442.01 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 335,196.76 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 283,838.48 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 103,542.87 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 411,877.67 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,349,653.50 zł 297,295.39 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,349,653.50 zł 297,295.39 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 NIEPEŁNOSPRAWNI 223,588.05 zł

2 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 34,226.58 zł

3 CHORZY 20,069.52 zł

4 DZIECI I MŁODZIEŻ 6,746.31 zł

1 JAROSŁAW 58 38,580.75 zł

2 BARTOSZ 55 28,234.08 zł

3 MARIUSZ 24 27,591.60 zł

4 ŁUKASZ 18 11,830.00 zł

5 KATARZYNA 54 11,402.60 zł

6 DPS IZBICA KUJAWSKA 10,535.64 zł

7 ROBERT 44 10,211.12 zł

8 TOMASZ 31 26,570.00 zł

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

6,933.18 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 159,461.85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

5.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3.5 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 101,440.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

101,080.00 zł

89,080.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

12,000.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 360.00 zł

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

101,440.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

17.00 osób
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w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 101,440.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

8,453.33 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia w 
pkt. 11 obliczono następująco: suma wynagrodzeń 
pracowników (4 osoby) i 1 osoby świadczącej usługę na 
podstawie umowy o dzieło w miesiącu marcu 2014 r.

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

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8,740.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

RADA i ZARZĄD FUNDACJI KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO 
DZIĘKUJE WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I PRZYJACIOŁOM FUNDACJI ZA OKAZANE WSPARCIE. 
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ NASZYM WOLONTARIUSZOM,  
KTÓRZY POMAGAJĄ NAM CZYNIĆ DOBRO KAŻDEGO DNIA

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Janusz Nowak
Kazimierz Poręba
Ewa Świć

Michał Szczypek

14.03.2015 r.

Data wypełnienia sprawozdania
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