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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 Fundacji TAK

Antoni Wita członek Zarządu TAK

Ewa Świć 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

Krzysztof Miś przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Dariusz Czupryński sekretarz Rady Fundacji TAK

Sylwester Sowizdrzał członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami statutowymi Fundacji są:
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 swoje cele statutowe poprzez prowadzenie 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, która jest realizowana 
poprzez: 
1. Pomoc rzeczową i finansową:
   1) na rzecz osób niepełnosprawnych,
   2) 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:
   1) osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
   2) 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: 
   1) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
   2) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
   3) ośrodki opiekuńczo-lecznicze, 
   4) ośrodki rehabilitacji, 
   5) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży, 
   6) ośrodki socjoterapii i rehabilitacji, 
   7) świetlice socjoterapeutyczne,
   8) domy pomocy społecznej, 
   9) 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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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- 
Orioniści Prowincja Polska. Akt założycielski podpisano dnia 18 kwietnia 2007 roku. Inspiracją nazwy Fundacji stały się słowa św. 
Alojzego Orione, które brzmią: Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła nigdy i nikomu. Nasz Patron urodził się we 
Włoszech w miejscowości Pontecurone. Jest on założycielem Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Został 
kanonizowany w Rzymie dnia 16 maja 2004 r. przez Ojca św. Jana Pawła II.
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.

Logo Fundacji ma kształt świec. Świece symbolizują ludzi zgromadzonych wokół św. Alojzego Orione, którzy pragną tak jak nasz 
Patron płonąć żarem miłości do Boga i bliźniego czyniąc dobro wszystkim i zawsze, a zła nigdy i nikomu. Kolor biało-czerwony 
nawiązuje do naszych barw narodowych, które są naszą dumą i które także ukochał Ojciec Orione.

Zgodnie z celami statutowymi pomocą obejmujemy dzieci i młodzież oraz dorosłych. Podopiecznymi Fundacji są osoby chore, 
osoby niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Nasze 
projekty realizujemy w pięciu obszarach: projekty oriońskie, misyjne, humanitarne (pomocowe), indywidualne i ekologiczne. 
Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy finansowo wielu potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą. Pozyskane 
darowizny pieniężne i  1% podatku przeznaczamy na pokrycie kosztów: leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu i finansowanie 
specjalistycznych zabiegów naszych Podopiecznych objętych projektami indywidualnymi. W 2018 roku realizowaliśmy ponad 
60. projektów, w tym 47. na rzecz osób indywidualnych, 8. Misyjnych, 7. oriońskich , 1. Humanitarny i 1. Pomocowy. 

Zgodnie z charyzmatem założyciela św. Alojzego Orione Księża Orioniści docierają z pomocą do potrzebujących poprzez różne 
formy działania.  Fundacja wspiera parafie oriońskie i dzieła miłosierdzia prowadzone przez Zgromadzenie w Polsce, na 
Białorusi oraz na Ukrainie.  Parafie oriońskie czynnie realizują działalność charytatywno- opiekuńczą, która jest zbieżna z celami 
statutowymi Fundacji. Parafie działają na rzecz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych, scholi 
parafialnych, klubów młodzieżowych, klubów sportowych i innych aktywnych grup na rzecz młodych. W parafiach czynnie 
działa wolontariat, w który angażują się zarówno młodzi jak i seniorzy. Parafie troszczą się o ubogich i bezdomnych, w tym celu 
prowadzą jadłodajnie np. we Włocławku oraz caritas parafialne, gdzie trwają cykliczne zbiórki odzieży i żywności, które 
następnie trafiają do potrzebujących. Ponadto parafie wspierają osoby niepełnosprawne, chore i seniorów. W Zduńskiej Woli 
przy Parafii św. Antoniego od ponad 50 lat działa Duszpasterstwo Niesłyszących, zaś w Parafii św. Alojzego Orione w Warszawie 
spotyka się co tydzień Duszpasterstwo Drabiny Jakubowej.  Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu troszczy się w sposób szczególny 
o samotnych seniorów. Dzięki współpracy z parafiami docieramy do większej liczby osób potrzebujących pomocy. 

Przypnij Skrzydła Aniołowi to projekt orioński realizowany na rzecz Duszpasterstwa niepełnosprawnych pn. Drabina Jakubowa. 
Pozyskane w ramach projektu środki pozwalają opłacić koszty pobytu wolontariusza podczas turnusów rekolekcyjnych 
organizowanych dla osób niepełnosprawnych w Brańszczyku i w Kaliszu. Dzięki temu podopieczni, którzy sami znajdują w 
trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia mają zapewnioną opiekę.
Drabina Jakubowa to duszpasterstwo osób niepełnosprawnych i wolontariuszy zajmujące się organizacją rekolekcji, opieki, 
rehabilitacji oraz pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym. Sama nazwa pochodzi z Biblii. Patriarcha Jakub, banita, w 
czasie tułaczki zapada w sen i widzi drabinę sięgającą nieba. Po niej wchodzą i schodzą z nieba aniołowie. Podobnie w 
Brańszczyku nad Bugiem doświadcza się spotkania z aniołami w wymiarze ludzkim. Wszystko to dzięki podopiecznym, których 
jako pierwszy mianem aniołów nazwał ks. Marek Chrzanowski (Orionista). W Brańszczyku w czasie turnusów rekolekcyjnych 
niebo rzeczywiście zbliża się do ziemi. Historia turnusów sięga 1963 roku, zostały zapoczątkowane  w Łaźniewie.

W 2018 r. kontynuowaliśmy projekt ByWygrali.pl, który ma na celu pomoc w rozwoju osobistym, zawodowym i społecznym 
oraz w procesie usamodzielniania się wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Warszawa - Anin. W ramach 
tego projektu sfinansowano wychowankom: kurs prawa jazdy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, konsultacje psychologiczne i 
psychoterapię. Zrefundowaliśmy również koszty związane z utrzymaniem mieszkań treningowych, w których pobyt dla 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jest ostatnim etapem procesu usamodzielniania się.

Nasza pomoc dociera także do Afryki: Kenii, Tanzanii, Mozambiku oraz na Madagaskar. Troszczymy się o afrykańskie dzieci 
żyjące w skrajnym ubóstwie i pozbawione dostępu do edukacji. Poprzez misyjny projekt adopcji na odległość w 2018 roku 
wsparcie otrzymało ponad 1600 dzieci z Kenii i 114 dzieci z Madagaskaru. Dla małych Afrykańczyków organizujemy także 
dodatkowe akcje w ramach projektów misyjnych.  Dzieje się to głównie we współpracy ze szkołami i parafiami. Dzięki tym 
akcjom pozyskujemy środki na zakup obuwia oraz zakup innych niezbędnych rzeczy potrzebnych dzieciom w misji . Zaś poprzez 
projekt „Zwierzaki dla Afryki”, w który czynnie włączają się zarówno społeczności szkolne, parafie, jak i osoby indywidualne 
pozyskujemy środki na zakup kur i świnek. Do Afryki w 2018 roku dotarliśmy także z fachową pomocą medyczną i niezbędnym 
dla ratowania ludzi sprzętem medycznym w ramach współpracy z Fundacją AfricaMed z Lublina. Poprzez różnorodne akcje i 
czynne zaangażowanie wolontariuszy proj. AfricaMed udało się pozyskać środki na zakup sprzętu tak bardzo potrzebnego w 
szpitalach afrykańskich, z którymi nawiązaliśmy współpracę w latach 2015-2017. Dzięki ofiarności Darczyńców w roku 2018 
zrefundowaliśmy wyposażenie szpitala w Tanzanii w kardiomonitor, kapnograf, pulsometr, detektor tętna płodu i inne 
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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

akcesoria medyczne.

W 2018 roku po raz kolejny włączyliśmy się w ogólnopolską  akcję  prowadzoną przez Caritas Polska pn. „Rodzina Rodzinie”.  W 
ramach naszego projektu humanitarnego „Pomoc Chrześcijanom prześladowanym” przeprowadziliśmy akcję „Czyńmy Dobro w 
Syrii”. W pomoc włączyły się parafie oriońskie i darczyńcy indywidualni.  Dzięki pozyskanym środkom przez 6 miesięcy 
finansowaliśmy, za pośrednictwem Caritas Polska, koszty utrzymania pięcioosobowej rodziny w Syrii. 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro realizuje także projekty ekologiczne polegające na zbiórce zużytych tuszy i tonerów 
oraz nakrętek i makulatury. Pozyskane w ten sposób środki pozwalają nam realizować pomoc doraźną dla osób najbardziej 
potrzebujących. 

Od początku powołania Fundacji organizujemy i promujemy wolontariat krajowy i misyjny kierując się słowami św. Jana Pawła 
II: „człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym ”. Wolontariusze w przedziale wiekowym od 
12+ do 65+ czynnie włączają się w życie Fundacji poprzez promocję organizacji, udział w akcjach oraz bezpośrednie 
zaangażowanie w poszczególne dzieła przy Parafiach oriońskich. Wolontariusze towarzyszą  osobom niepełnosprawnym w 
ramach projektu Drabina Jakubowa, odwiedzają chorych przebywających w ZOL-u w Łaźniewie oraz biorą udział w akcjach 
charytatywnych, piknikach i  festynach. Prowadzimy także prelekcje o wolontariacie w szkołach, aby kształtować wśród dzieci i 
młodzieży postawę „bardziej być”, do której zachęcał całym sercem św. Jan Paweł II.  Rozwijamy wolontariat misyjny. W latach 
2012- 2018 nasi wolontariusze realizowali wolontariat krótkoterminowy (do 3 miesięcy) w placówkach misyjnych w Kenii i w 
Tanzanii. Od października 2018 we współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti prowadzimy  formację wolontariuszy 
misyjnych zaangażowanych w projekt "Orioński Wolontariat Misyjny Misja Serc".

Zarząd Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, zainspirowany słowami Papieża Benedykta XVI zawartymi w Encyklice Caritas In 
Veritate, w 11-tą rocznicę powołania organizacji tj. 18.04.2018 r. , uruchomił nowy projekt BANK MIŁOSIERDZIA. Jest to projekt 
pomocy doraźnej osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Projekt ten choć nazwą nawiązujący do instytucji 
finansowych, ma z nimi niewiele wspólnego. Zasoby finansowe Banku Miłosierdzia będą powstawać wyłącznie dzięki ofiarności 
Darczyńców. W centrum naszych działań stawiamy zawsze potrzebującego człowieka, który oczekuje natychmiastowego 
wsparcia. Pomoc trafia zarówno do dzieci, jak i dorosłych, będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ideą projektu jest, aby 
Podopieczny otrzymał wsparcie finansowe, a kiedy jego sytuacja ulegnie poprawie, włączył się w pomoc Fundacji poprzez 
promocję projektu. Ponadto, w miarę możliwości finansowych, Podopieczny może stać się Darczyńcą i przyczynić się do 
wsparcia innych potrzebujących, a tym samym będzie pomnażał ideę czynienia dobra.

Główne projekty Fundacji to:
1) Adopcja na odległość dzieci z Kenii z dwóch placówek misyjnych: Laare i Kaburugi oraz dzieci z misji Ankazoabo-Sud na 
Madagaskarze. Cel projektu: dożywianie, edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja. Na koniec 2018 roku pomocą objętych było 
1600 kenijskich dzieci oraz 114 malgaskich.

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 osoby z chorobami nowotworowymi, dzieci z 
rozszczepem kręgosłupa, chorujące na zanik mięśni typu Duchenne, autyzm i inne wady wrodzone.

3) Wspieramy parafie oriońskie i dzieła miłosierdzia prowadzone przez Księży Orionistów w Polsce, na Białorusi oraz na 
Ukrainie. W 2018 r. pomoc  finansowa i rzeczowa  dotarła do 9 parafii oraz do następujących dzieł oriońskich: Domu Pomocy 
Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ZOL-u, WSD i Ośrodka dla Bezdomnych w Łaźniewie, świetlic środowiskowych przy parafiach w 
Zduńskiej Woli i we Włocławku, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kaliszu, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu, 
Schroniska dla Bezdomnych w Henrykowie i w Czarnej oraz Domu Miłosierdzia na Białorusi.

Druk: NIW-CRSO 5



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

BRAK

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

1781

25

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji 
Księdza Orione Czyńmy Dobro są działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych. W roku 2018 
bezpośrednią pomocą obejmowaliśmy 50 osób 
niepełnosprawnych w ramach projektów 
indywidualnych na terenie kraju. Są to osoby w 
przedziale wiekowym od 1+ do 60+. Wśród 
Podopiecznych są osoby, które doznały złamania 
kręgosłupa wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
osoby chorujące na zanik mięśni typu Duchenne 
‘a, 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, zakup niezbędnego 
sprzętu i środków higieny oraz pozyskuje 1% 
podatku przekazany przez podatników na 
poszczególne cele. Od początku istnienia 
Fundacji pomocą obejmujemy 20 młodych 
niepełnosprawnych Kenijczyków- 
podopiecznych Centrum Księdza Orione w 
Kaburugi. Ze względu 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 i miłością.

94.99.Z 105 774,99 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

2 działalność charytatywnej

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro realizuje 
działalność charytatywną poprzez wsparcie 
finansowe i rzeczowe udzielane parafiom i 
placówkom oriońskim. W 2018 r. pomoc 
otrzymały m.in. Parafia w Zduńskiej Woli, 
Kaliszu, Włocławku, Warszawie, Rokitnie, 
Malborku, Łaźniewie i Kobryniu na Białorusi. W 
ramach tej działalności realizowaliśmy także 
projekt Africamed, dofinansowując zakup 
kardiomonitora, kapnografu, pulsometru, 
detektora tętna płodu i innych akcesorii 
medycznych dla Szpitala w Tanzanii. W 2018 r. 
działalność charytatywną realizowaliśmy 
również we współpracy z Caritas Polska, 
włączając się w ogólnopolską akcję „Rodzina 
Rodzinie” na rzecz pomocy konkretnej 5-
osobowej rodzinie z Aleppo w Syrii, która 
ucierpiała wskutek działań wojennych.

88.99.Z 47 949,18 zł

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

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro realizuje 
działania na rzecz dzieci i młodzieży w kraju i za 
granicą. W ramach projektów misyjnych 
mających na celu wsparcie dziecka na odległość, 
czyli tzw. "adopcję na odległość" obejmujemy 
pomocą 1600 dzieci z Kenii z dwóch misji:Laare i 
Kaburugi oraz blisko120 dzieci z misji 
Ankazoabo-Sud na Madagaskarze. Wsparcie na 
odległość polega na udzieleniu finansowej i 
duchowej pomocy dzieciom z różnych regionów 
świata, głównie z Afryki. Poza zapewnieniem 
podstawowych potrzeb bytowych, darowizny 
przeznaczane są na pokrycie kosztów edukacji 
afrykańskich dzieci, które wskutek ubóstwa nie 
mają możliwości kształcenia. To właśnie 
edukacja daje szansę na lepszą przyszłość dla 
ludności Afryki. Pięknym tego przykładem jest 
historia naszej podopiecz.Laury Makena. Laura 
urodziła się i wychowała w afrykań.wiosce Laare 
w Kenii. Rodzina była uboga. Przez wiele lat 
dziewczynka była objęta adopcją na odległość 
przez Darczyńców z Polski. Dzięki finansowemu 
wsparciu ukończyła jedno z najlepszych liceów w 
Nairobi i w 2014 roku rozpoczęła studnia 
medyczne w Gdańsku na GUM.Obecnie 
zakończyła z bardzo dobrymi wynikami 4 rok 
studiów, a po ich ukończeniu pragnie wrócić do 
Kenii, by tam jako lekarz pediatra leczyć 
najuboższe dzieci.Projekt adopcji na odległość 
jest realizowany w dwóch formach:imiennej- 
darow.na rzecz konkretnego dziecka i 
bezimiennej -wsparcie doraźne.

88.99.Z 41 913,15 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) 2 126 837,28 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 103 617,12 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 5 220,16 zł

e) pozostałe przychody 18 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 642 626,05 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 460 991,07 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
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2.4. Z innych źródeł

23 220,16 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 339 564,23 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 325 689,64 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 na rzecz osób niepełnosprawnych 105 774,99 zł

2 na rzecz osób chorych 44 981,10 zł

3 na rzecz dzieci i młodzieży 41 913,15 zł

4 działalność charytatywna 47 949,18 zł

1 ZOL Łaźniew 17 162,61 zł

2 Mariusz 24 12 336,22 zł

3 Dawid 67 22 419,00 zł

4 Julia 88 24 776,47 zł

5 Kenia Laare 15 015,28 zł

6 Parafia Zduńska Wola 9 298,66 zł

7 SOW Kalisz 25 000,00 zł

8 WSD Łaźniew 5 000,00 zł

9 Bartosz 21 9 474,73 zł

10 Helena 48 9 829,93 zł

11 Africamed 5 879,79 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 583 626,30 zł

58 999,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 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 303 867,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 849 285,24 zł 325 689,64 zł

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

1 799 749,73 zł 289 044,95 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

47 705,51 zł

1 830,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

36 644,69 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 786,74 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

274,53 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

55 987,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

7 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)

4,96 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)

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 192 690,00 zł

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

192 690,00 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

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)  

1 784,17 zł

9 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

189 590,00 zł

154 880,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

34 710,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 100,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 192 690,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

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

3 650,00 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)

Przedstawiciele Rady i Zarządu Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro wyrażają wdzięczność wszystkim 
Darczyńcom i Przyjaciołom Fundacji za wsparcie okazane naszym Podopiecznym i za każdy gest dobroci. Drodzy 
Darczyńcy to dzięki Wam możemy czynić dobro w Polsce i poza granicami. To Wy spawiacie, że znów powraca 
uśmiech na twarzach naszych Podopiecznych i ich Bliskich. Jesteście dla nas darem Opatrzności.  Dziękujemy 
również wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w działania naszej organizacji. Wasz zapał i poświęcenie dla 
człowieka potrzebującego pomocy zarówno w kraju jak i w dalekiej Afryce to wyraz troski o bliźnich. Dziękujemy.

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

organizacji

Ks. Janusz Nowak FDP
Ks. Antoni Wita FDP

Ewa Świć
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-13

Druk: NIW-CRSO 14


