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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KOSZALIN

Powiat KOSZALIN

Ulica UL. SŁUPSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-438 Poczta KOSZALIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail wiechowski@interia.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-05-26

2019-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36736279900000 6. Numer KRS 0000679976

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

Małgorzata Kopacz Prezes Zarządu TAK

Zbigniew Chlebowski Członek zarządu TAK

Wojciech Osuch 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

Eligia Pawlisz przewodniczący Rady 
nadzorczej

TAK

Ewa Szczuchniak członek Rady nadzorczej TAK

Łukasz Jankowski członek Rady nadzorczej TAK

FUNDACJA PRZYMIERZE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Projekt pastoralny: KAZANIA NA GÓRZE, którego organizacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja Przymierze. 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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To spotkania, katechezy dla osób dorosłych i seniorów, spotkania otwarte dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją 
wiedzę, duchowość chrześcijańską i życie wartościami. Spotkania odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od kwietnia 
2019 - października 2019 r. i posiadały I część w formie wykładu przez zaproszonych duszpasterzy oraz II część 
warsztatowa, spotkaniem przy kawie, to czas wspólnego słuchania, zadawania pytań i dzielenia się życiem w 
różnych fazach jego dojrzewania. Kierując się nurtem duszpasterskim w Polsce podjęliśmy tematykę związaną z 
działaniem Ducha Św. w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Zagadnienia podejmowane w minionym roku skupione były wokół: OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO:
28 kwietnia - miłość - prowadził ks. Wojciech Pawlak. MIŁOŚĆ - pełne człowieczeństwo jest odkryciem szczerego, 
bezinteresownego daru z samego siebie - ten dar to miłość agappe (gr.) - miłość wyjątkowa, szczególna, która siebie 
podarowuje a ukazana jest na końcu drogi ku dojrzałości nowego człowieka; to miłość, którą rodzi w nas Duch Św. i 
urzeczywistnia się nasze człowieczeństwo poprzez nawrócenie, przekreślenie egoizmu i bezinteresowną służbę, taki 
sposób wyrażania miłości, którą przyjęli chrześcijanie.
26 maja - radość - prowadził ks. dr Wojciech Parfianowicz. RADOŚĆ - pierwszą rzeczą jaką należy rozróżnić, to: 
radość naturalna - zwykła, ludzka, którą można też nazwać zadowoleniem oraz radość nadprzyrodzona - owoc 
Ducha Św. Te dwa rodzaje radości wzajemnie się uzupełniają, chociaż mają inne źródło. Uśmiech, pogoda ducha, 
pozytywne podejście do życia, radość nadprzyrodzona, nie jest tylko wewnętrzna lecz także manifestuje się na 
zewnątrz. Są jednak takie momenty życiowe, kiedy doświadczenie kryzysu, strapienia, krzyża mogą spowodować, że 
radość istnieje bez pogodnego oblicza. Naturalna radość ma swoje źródło w naturalnej harmonii życia, gdy coś 
dobrego dzieje się w naszym życiu, gdy mamy wszystko tak po ludzku ogarnięte. Ale taka radość może też mieć 
źródło w przyjemności, może pojawić się w grzechu. To, co może gasić radość, to wszelkie formy egoistyczne, 
narcystyczne; syndrom dawcy; brak harmonii pomiędzy przyjemnością a umartwieniem; depresja - choroba, która 
zabiera radość.
30 czerwca - pokój - ks. dr Wojciech Wójtowicz. POKÓJ - etymologia hebrajskiego określenia pokój oznacza: być 
nietkniętym, nienaruszonym, całościowo zintegrowanym - nasza struktura bowiem przez grzech pierworodny została 
naruszona. Jerozolima - miasto pokoju, a miasto to paradoksalnie nie zaznało pokoju; Miasto pokoju - bez pokoju; 
Miasto, w którym najbardziej wyraża się rana Serca Jezusowego. Golgota, krzyż - gdzie Serce Jezusa doznało 
rozdarcia. Pokój jest 
z Ducha, pokój jest z Serca Bożego, a nie tylko w wymiarze ludzkim czy strukturalnym, wynikiem negocjacji. Pokój, 
jako owoc Ducha Św. można czerpać przytulając się do Serca Jezusa.
28 lipca - cierpliwość - wygłosił był ks. Dariusz Jaślarz. CIERPLIWOŚĆ - łączy się 
z wytrwałością, ambicją a w zależności od motywacji, może prowadzić do działań nie zawsze zgodnych z 
wartościami. Natomiast cierpliwość i słowo cierpienie, cierpki - mają ten sam rdzeń, wspólny korzeń. Nie jest sztuką 
być cierpliwym, kiedy sobie coś wymyślę, kiedy mam swój plan i obrany, poukładany cel. Sztuką jest to, kiedy 
człowiek umie przyjąć to, czego w życiu nie planował, co ma cierpki smak i co może wiązać się z cierpieniem - taką 
cierpliwość możemy nazwać Owocem Ducha Św. Cierpliwość jest odwrotnością rezygnacji. Cierpliwość jest cnotą 
ludzi, którzy są 
w drodze.
25 sierpnia - uprzejmość i dobroć - ks. dr Jarosław Kwiecień. UPRZEJMOŚĆ I DOBROĆ - przyglądamy się w tym 
roku temu, co Duch Św. czyni w nas, w naszym życiu. Bóg niekiedy nas zaskakuje, aż czujemy się onieśmieleni 
gestem innych, ich dobrocią i uprzejmością. Nie są to przecież cechy tylko chrześcijańskie - uprzejmy może być 
sąsiad czy pani w sklepie, którzy nie są chrześcijanami. A my chrześcijanie, to przebaczamy wrogom, jesteśmy 
miłosierni. Czy tak jest naprawdę? Mówimy, jako chrześcijanie czasami piękne słowa, wierzymy w bardzo piękne i 
głębokie prawdy, deklarujemy wiele i działamy na wysokim "C", a niekiedy w tych zwyczajnych, ludzkich sprawach 
zawodzimy. Dzisiaj, w tym świecie, w Koszalinie... jeżeli od nas chrześcijan, ludzi praktykujących zapachnie pięknem 
człowieczeństwa, życzliwością, dobrocią - to inni zaczną się pytać: Skąd on to ma? Jak ona to robi, że jest taka 
dobra? 
29 września - wierność - ks. dr Remigiusz Szauer. WIERNOŚĆ - Porównanie życia do diamentu, staje się obrazem 
przemawiającym do naszego serca. Ile szans marnujemy w ciągu życia? Czy też może warto raczej powiedzieć, że 
jednak nie, gdyż cały czas mamy szansę i bogactwo w naszych rękach, to ciągle nasze życie i nasz czas... Wiele 
rzeczy i umiejętności w życiu możemy wyćwiczyć, ale wierności wyćwiczyć się nie da, wierność jest też dziełem 
Bożej łaski - potwierdza nam to tajemnica wierności Boga dostrzegana na kartach Biblii; potwierdzeniem wiernej 
miłości Boga jest krzyż. Wierność trzeba zdobywać każdego dnia w obliczu różnorakich przeciwności, to "dziś" w 
wierności nie jest kapitałem na całe życie. To, czym jest wierność odkrywamy często w obliczu zdrady, wtedy kiedy 
doświadczamy zdrady kogoś lub sami się jej dopuszczamy - wówczas mocno czujemy czym jest WIERNOŚĆ. Z 
czego rodzi się wierność? Czy jest ona związana tylko i wyłącznie z naszą aktywnością i wysiłkiem? Nie, to także 
zanurzenie się w miłość i wierność Boga. Z życia duchowego rodzi się potencjał wierności.
27 października - łagodność i opanowanie - ks. dr Radosław Siwiński. ŁAGODNOŚĆ I OPANOWANIE -  w naszym 
życiu chrześcijańskim rzadko myślimy o owocach Ducha Św., chociaż są takie momenty, że Ducha Św. odkrywamy 
bardziej, mocniej. Duch Św., który mieszka w nas, On nas uzdalnia do nowych rzeczy i Jego obecność wydaje 
przeróżne owoce w nas. Nie chodzi o bycie człowiekiem wycofanym, nie odzywanie się, uciekanie. Sięgając do 
Ewangelii widzimy tę łagodność i opanowanie, chociażby w spotkaniu z kobietą cudzołożną, spotkanie z 
Samarytanką. Dostrzegamy, jak Pan łagodnie i stopniowo odsłania życie człowieka. Popatrzmy na umycie nóg 
Judaszowi, my pewnie nie wytrzymalibyśmy takiego napięcia, wiedząc, że za chwilę nastąpi zdrada. Chrystus Pan 
cały jest łagodnością. Łagodny oznacza też słodki, leczący. Człowiek, który jest na stanowisku i któremu Bóg coś 
powierzył, dla niego to niezwykle pożądane cechy. Trzeba pamiętać, że nie są to tylko cechy wrodzone, ale można je 
zdobyć w życiu. 
 W ten sposób następuje realizacja celów statutowych Fundacji związanych z misją formacyjną i pastoralną oraz 
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kulturową i społeczną rolą Sanktuarium. Prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości odbywały się w 
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, natomiast spotkania warsztatowe 
w siedzibie Fundacji przy ul. Słupskiej 1 na Górze Chełmskiej. Fundacja Przymierze zapewniała także uczestnikom 
poczęstunek. Łącznie skorzystało z tej formy spotkań - 383 osoby.

2. Projekt związany z organizacją warsztatów edukacyjno-formacyjnych: WARSZTATY ZE STYLISTKĄ, które odbyły 
się dnia 7 luty 2019 r. Fundacja Przymierze zaangażowała się w pomoc organizując: Warsztaty ze stylistką, które 
stanowiły integralną całość projektu dla młodych kobiet uczestniczących w spotkaniu rekolekcyjnym: Jesteś tego 
warta. Warsztaty poprowadziła stylistka z Koszalina Marta Waluk, która profesjonalnie a jednocześnie z ogromnym 
wyczuciem i szacunkiem poprowadziła dziewczęta poprzez dobór stylu do sylwetki, wieku, typu urody. 
Dziewczęta, na tym etapie poszukują własnego stylu, próbują eksperymentować 
i porównywać, poszukiwać inspiracji, dlatego ważne były wskazania i omówione zagadnienia: typy sylwetki kobiecej, 
analiza kolorystyczna z wykorzystaniem palet (ram kolorystycznych) adekwatnie do typu urody, stylizacja 
okazjonalna (fason, kolorystyka, tkanina, dodatki, rodzaj i pora dnia wydarzenia); zasady dobrego stylu oraz 
stylizacyjne wpadki. Obraz, rady i wskazania stylistki przy tworzeniu indywidualnej MAPY STYLU, którą dziewczęta 
mogą później na bieżąco aktualizować, to nie tylko zabawa pełna emocji i energii, ale również cenna pomoc na 
przyszłość w zachowaniu zasad dobrego stylu. Miejscem spotkania było nadmorskie Sarbinowo, gdzie zebrało się 
16 dziewcząt pod opieką sióstr szensztackich. Celem warsztatów edukacyjno – formacyjnych dla szensztackiej 
młodzieży żeńskiej, zorganizowanych przez Fundację Przymierze, było wzmocnienie duchowej i zewnętrznej 
wartości młodych osób we współczesnym świecie oraz w obliczu integracji we własnym środowisku. Jednocześnie, 
to ukazanie piękna powołania i wartości kobiety poprzez zasady stylu - ubierania, makijażu, związane ze sposobem 
bycia, zachowania i działania oraz wpływ zewnętrznej postawy i wyglądu na relacje z innymi; wychowanie dziewcząt 
do postawy wypływającej z prawa natury zgodnej z zamysłem Stwórcy; przygotowanie do dojrzałego życia młodych 
kobiet, dając możliwość zdobycia umiejętności wzmocnienia swojego zewnętrznego wizerunku np. podczas rozmów 
kwalifikacyjnych na studia czy egzaminów, rozpoczęcia kariery zawodowej.

3. Projekt dedykowany dla małżonków i rodziców miał miejsce 24 marca 2019 roku, zorganizowane spotkanie i 
warsztaty formacyjno-pastoralne: Kawiarenka Dialogowa Małżonków. Celem było wzajemne zrozumienie i 
umocnienie relacji małżeńskich; tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i wyrozumiałości między małżonkami, to 
jednocześnie tworzenie pomostu do budowania więzi rodzinnych opartych na miłości i szacunku w życiu rodzinnym, 
w różnych wymiarach życia rodzinnego i społecznego; duchowego i zawodowego. Projekt został zrealizowany przy 
zaangażowaniu członków Ruchu Szensztackiego. 
Warsztaty odbyły się w kawiarni 'Kawa z Duszą' w Koszalinie, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2, należącej do 
Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia. Fundacja Przymierze zgodnie ze swoim celem wspiera misją wychowawczą 
Ruchu Szensztackiego, organizując i tworząc obszary formacji dla małżeństw, rodzin, młodzieży, dzieci. Kawiarenkę 
dialogową małżonków  jest projektem otwartym dla wszystkich. Temat: 24 marca - Budżet domowy -  Podczas 
warsztatów osobisty dialog małżonków poprzedzony został impulsem wprowadzającym oraz otrzymaniem 'Menu 
dialogu' do wspólnej rozmowy. Edukacja finansowa czy finanse domowe - to temat bliski naszemu życiu.

4. Projekt związany z zaangażowanie Fundacji w powstające Centrum, to ŚCIANA ŁUKOWA Z BLACHY CORTEN 
wokół wieży widokowej na Górze Chełmskiej  - posiada konkretny wymiar, a dotyczy przygotowania tłumaczeń słów 
św. Jana Pawła II: "Czy słowa Boga wypowiedziane na Synaju nie odezwały się dalekim echem również tu, na tej 
Górze? Dekalog - Dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem - został potwierdzony w Ewangelii jako moralny 
Fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa" - Koszalin 1991. 
Tłumaczenie w 21 językach świata: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, łacina, 
holenderski, duński, fiński, węgierski, czeski, chorwacki, bośniacki, rosyjski, ukraiński, białoruski, łotewski, 
wietnamski, arabski - stało się to możliwe dzięki pomocy wielu doświadczonych i profesjonalnych tłumaczy, którzy 
podjęli się pracy w formie wolontariatu - wdzięczność za wkład w powstające dzieło, pomoc i życzliwe wsparcie. 
Powstawanie zewnętrznej części muzealnej Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie dobiega końca. Autorem projektu jest architekt inż. Marek Jankowski - Pracownia ArchTim w Koszalinie.

5. Projekt HISTORIA Góry Chełmskiej na kamiennych tablicach, to kolejny wkład Fundacji Przymierze w powstające 
Centrum, która w grudniu 2018 r. zakupiła płyty z granitu polerowanego w kolorze czarnym, które stanowią 
zewnętrzną część elewacji frontonu Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. 
Miejsce to posiada wymiar kulturotwórczy, religijny i rekreacyjny. Wspieranie powstawania i rozwoju Centrum jest 
jednym z celów statutowych Fundacji. Zakup materiałów kamiennych został pokryty ze środków, jakie Fundacja 
zebrała podczas świątecznego koncertu charytatywnego w 2017 i koncertu Rzeczypospolitej Pieśni oraz 
przeprowadzonych wówczas zbiórek publicznych do puszek i ze stoisk charytatywnych, na rzecz powstającego 
Centrum. 
Natomiast 2019 roku przystąpiono do dalszych prac nad tekstem. Ostatecznie na tablicach 
z granitu zostały wykute dzieje Góry Chełmskiej, począwszy od średniowiecza, aż do obecnej historii - w tym 
obecności św. Jana Pawła II, który poświęcił Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej - Sanktuarium 
Przymierza. Ze względu na przybywających tam pielgrzymów i turystów z Polski, Europy i świata (rocznie ok 140 
tys.) tablice zostały wykute w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim. Na płycie granitowej zostało również 
umieszczone Logo międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. Wszystkie prace w kamieniu wykonał pochodzący z 
Chorwacji Franz Hrlić z Firmy Kandelit-Art, a od lat mieszkający w Koszalinie. Prace tego etapu zostały 
przeprowadzone ze środków uzyskanych podczas 
II Świątecznego Koncertu Charytatywnego zorganizowanego przez Fundację Przymierze w Koszalińskiej Filharmonii. 
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Autorem projektu jest architekt inż. Marek Jankowski - Pracownia ArchTim w Koszalinie.

6. Projekt warsztaty w drodze: GÓRSKA WĘDRÓWKA, połączona z wakacyjny wypoczynkiem w Zakopane. Projekt 
związany jest z działalnością Statutową Fundacji Przymierze w ramach realizacji międzynarodowej misji 
wychowawczej i edukacyjnej, formacyjnej i pastoralnej Ruchu Szensztackiego. To także tworzenie bezpiecznych 
i profesjonalnych obszarów dla wzrastania przyszłego pokolenia w naszej Ojczyźnie. Fundacja Przymierze 
zaangażowała się w organizację i wsparcie warsztatów edukacyjno-formacyjnych w drodze, trwających w 
Zakopanem w dniach 
24-29 czerwca 2019 r. w ramach projektu edukacyjnego Twój ogień jest w Tobie, który składał się z letnich rekolekcji 
w Murzasichle, połączonych z wakacyjnym wypoczynkiem. Organizatorem letniego wypoczynku był Szensztacki 
Instytut Sióstr Maryi. Podczas realizacji projektu odbyła się górska wędrówka z wykwalifikowanym przewodnikiem 
tatrzańskim PTTK - Bartłomiej Łowisz, który bezpiecznie przeprowadził grupę piękną trasą przez Czerwone Wierchy. 

Podczas wędrówki przez góry przewodnik opowiadał dziewczętom o powstawaniu gór, zwracał uwagę na rodzaje 
skał, podłoża, roślinność oraz zwierzęta zamieszkujące ten obszar Tatr, między innymi dziewczyny mogły zobaczyć 
z bliska kozicę górską. Przewodnik informował o zmianie klimatu związanej z wysokością gór, szlakach 
turystycznych, zwracał uwagę na niebezpieczeństwa pogodowe. Cele wycieczki były następujące: kształcenie 
i wychowanie młodzieży do zdobywania umiejętności aktywnego wypoczynku, odkrywania piękna przyrody; 
kształtowanie postawy odpowiedzialności, a jednocześnie umiejętności tworzenia relacji w grupie, postawa 
wspólnotowości, troski o innych; promowanie zdrowego stylu życia; poznawania zasad bezpiecznego zachowania się 
w różnych sytuacjach; krzewienie turystyki i poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego - Tatrzański Park 
Narodowy. Cele wycieczki zostały osiągnięte, co wybrzmiewa także w świadectwach uczestniczek. W rekolekcjach 
wzięło udział 18 dziewcząt z różnych miejscowości Pomorza: Białogardu, Darłowa, Miastka, Koszalina, Słupska, a 
także z Gdyni. 

7. Projekt II DZIEŃ KULTURY DLA GÓRY, odbyła się 14 lipca 2019 r. to inicjatywa 
z myślą o wspieraniu dzieła budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. zaproszenie zostało skierowane do 
wszystkich mieszkańców Koszalina i Regionu oraz przebywających na Pomorzu turystów. Fundacja Przymierze, jako 
współorganizator imprezy zaangażowała się w promocję wydarzenia w mediach społecznościowych, a także na 
terenie Koszalina i regionu. Nasze spotkania stają się tradycją, która umożliwia wspólne i miłe spędzenie czasu, a 
jednocześnie poprzez wydarzenie kulturalne i artystyczne, daje szansę na wsparcie pięknego Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystycznego powstającego przy Sanktuarium. Organizatorem DNIA KULTURY jest Szensztacki 
Instytut Sióstr Maryi i Fundacja Przymierze. Patronat honorowy objął: Biskup diecezjalny Edward Dajczak, 
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Prezydent Miasta Koszalina Piotr 
Jedliński. Instytucje: Muzeum w Koszalinie oraz Stowarzyszenie Civitas Christiana. 
W ramach organizowanego wydarzenia na Górze Chełmskiej w Koszalinie, Fundacja Przymierze przygotowała 
również własne stoisko charytatywne: świece ręcznie malowane z powstającym Centrum, kartki wyszywane, kubki z 
'wartościami', podarowane Ikony oraz inne ciekawe rzeczy. Spotkanie na Górze Chełmskiej, które zgromadziło 
ponad tysiąc osób, odbywało się w bliskim otoczeniu powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego, a 
uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć postępy prac przy wznoszonej inwestycji. W ramach II Dnia Kultury można 
było: podziwiać talenty młodych artystów z Mini Studio Poezji i Piosenki przy CK 105 oraz profesjonalnych tancerzy 
ze Szkoły Tańca ASTRA w Koszalinie. Dzień Kultury dla Góry zakończył się Hołdem Królowej Przymierza - 
wysłuchaliśmy muzyki klasycznej, utworów w wykonaniu: s.M. Zoja Dombrowska z Sankt-Petersburga - skrzypce 
i Violetta Milka - fortepian oraz recytacji poezji w wykonaniu Krystyny Pileckiej. Impreza obejmowała szereg atrakcji 
przygotowanych przez organizatora Szensztacki Instytut Sióstr Maryi: aukcja obrazów; loteria fantowa; cegiełki; 
ręczne wyroby - wypieki, świece, kartki. Atrakcją było specjalne stoisko dla dzieci, przy którym mogły one 
własnoręcznie wykonać ciekawe rzeczy. Dochód z II Dnia Kultury został przeznaczony na budowę Centrum 
Pielgrzymkowo – Turystycznego na Górze Chełmskiej.

8. ODPUST NA GÓRZE I XXII PIELGRZYMKA RODZIN dnia 15 sierpnia 2019 r. pod hasłem: Duch, który umacnia 
miłość w Rodzinie, zgromadził ok 6 tys. uczestników. Program obejmował czuwanie modlitewne prowadzone przez 
rodziny; Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Natomiast po Eucharystii odbył się tradycyjny festyn 
rodzinny, z wieloma atrakcjami dla dzieci i rodzin. Organizatorem spotkania była diecezja koszalińsko-kołobrzeska 
wraz z Szensztackimi Siostrami Maryi, ruchy rodzinne diecezji. Fundacja Przymierze posiadałą własne stoisko 
charytatywne na rzecz budowy Centrum na Górze Chełmskiej, zgodnie 
z działalnością statutową.
Rodzinne świętowanie na Eucharystii pod przewodnictwem biskupa diecezji Edwarda Dajczaka oraz na Festynie, 
gdzie ponad 500 dzieci mogło doświadczyć prawdziwej radości zabawy i sprawdzania swoich umiejętności, mogły 
nauczyć się też czegoś całkiem nowego, a we wszystkim towarzyszyli im wolontariusze. W tym roku na dzieci 
czekało wyjątkowo wiele atrakcji. Można też było skorzystać: ze wspaniałych potraw, wypieków, napojów, lodów; To 
także wspaniała możliwość wspierania budowy, na różne sposoby: loteria fantowa, stoiska charytatywne i 
okolicznościowe. Powstające Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne wymaga jeszcze wielkiego nakładu środków, ale 
obecny etap realizacji prac cieszy zarówno pielgrzymów jak i turystów.

9. Projekt: warsztaty edukacyjne ze św. Janem Pawłem II  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Będzinie – „Od Karola 
do Jana Pawła II”, których organizatorem była Fundacja Przymierze oraz Szensztacki Instytut Sióstr Maryi. 
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Warsztaty zostały przeprowadzone 18 października 2019 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej z Łekna koło Koszalina 
z klas I-IV w godzinach 9.00 – 12.00.. Warsztaty z cyklu: Śladami Wielkiego świętego Rodaka Jana Pawła II, w tym 
roku dotyczyły życiorysu świętego Papieża, a szczególnie wydarzeń z Jego dzieciństwa i umiłowania przez Jana 
Pawła II modlitwy różańcowej. Dzieci zapoznały się z cała biografią Jana Pawła II, a szczególnie z takimi 
wydarzeniami jak: dzieciństwo i dorastanie Karola Wojtyły, utrata matki w wieku 9 lat, oddanie małego Karola Matce 
Bożej przez ojca, szkoła modlitwy przy głęboko wierzącym ojcu, ministrantura młodego Karola, służba ks. Karola 
jako duszpasterza młodzieży akademickiej, wybranie na Papieża, wyjazdy misyjne, wizyta na Górze Chełmskiej, 
kanonizacja Jana Pawła II oraz znaczenie 
i wartość modlitwy różańcowej.
Celem warsztatów było poznanie i przybliżenie dzieciom postaci św. Jana Pawła II 
a jednocześnie kształtowanie w młodych osobach postawy otwartości na takie wartości jak: kształtowanie postawy 
odpowiedzialności, a jednocześnie umiejętności tworzenia relacji 
w grupie; postawa wspólnotowości, troski o innych; rozwijanie twórczego i kreatywnego podejścia do realizacji 
różnych zadań, rozwijanie sprawności manualnych oraz rozbudzanie wyobraźni, zapoznanie dzieci z różnymi 
technikami plastycznymi; dzielenia się 
z rówieśnikami doświadczeniami z poznawania otaczającego świata, poprawianie percepcji, spostrzegawczości, jak 
również poszerzanie myślenia o myślenie przestrzenne; nauki posługiwania się kodem wizualnym; wspomagania 
kondycji ruchowej w szczególności rąk 
i palców (zwłaszcza przydatne do nauki pisania w późniejszym okresie życia) oraz przyczyniania się do poprawy 
motoryki całego ciała w sposób niezauważalny dla dziecka; nauczania działania w grupie, współpracy; kształcenie i 
wychowanie dzieci do zdobywania umiejętności aktywnego wypoczynku, odkrywania piękna przyrody. Aby przybliżyć 
dzieciom poznanie dziejów pontyfikatu Papieża i historii Jego życia, a także odwołać się do życia dzieci, w 
warsztatach wykorzystano metody w formie: gry terenowej, zadań sportowych, rozwiązywania zagadek i krzyżówek, 
modlitwy różańcowej na wielkim kamiennym różańcu oraz zabaw muzycznych i tanecznych konkursów. Fundacja 
Przymierze zaangażowała się w organizację i wsparcie warsztatów, finansując poczęstunek dla dzieci, różańce w 
formie bransoletek oraz potrzebne do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych materiały. W warsztatach wzięło 
udział 33 dzieci wraz z trzema nauczycielkami.

10.  Prowadzona działalność Fundacji Przymierze oraz przeprowadzenie formalności związanych z przygotowaniem 
dokumentacji przez Fundację Przymierze, umożliwiły uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. 
Fundacja Przymierze po 2 latach działalności podjęła starania o uzyskanie OPP składając wniosek i odpowiednią 
dokumentację w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Dwa lata 
nieprzerwanej działalności charytatywnej 
i społecznej Fundacji pozwoliły nam, decyzją z dnia 14.11.2019 r., na uzyskanie STATUSU Organizacji Pożytku 
Publicznego. Otwarcie Fundacji na dalsze działania i możliwości, to także wdzięczność tym, którzy angażowali się i 
uczestniczyli w naszych działaniach, za dotychczasowe zaufanie i pomoc. Fundacja Przymierze uzyskała możliwość 
pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność statutową.

11.  III ŚWIĄTECZNY KONCERT CHARYTATYWNY - Czesław Majewski & Janusz Tylman - ŚPIEWAJĄCE 
FORTEPIANY na rzecz powstającego Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chełmskiej. W bieżącym 
roku przed koszalińską publicznością wystąpił duet fortepianowy: Czesław Majewski & Janusz Tylman wraz z 
towarzyszącymi im solistami Warszawskiej Opery Kameralnej 
i Gliwickiego Teatru Muzycznego: Joanną Stefańską-Matraszek i Ireneuszem Miczką oraz muzykami: Wojciechem 
Malinom-Kowalewskim (perkusja, bas) i Tomaszem Melonem (skrzypce). Duet doskonale znany jest miłośnikom 
muzyki klasycznej, operetkowej i rozrywkowej z programu telewizyjnego: „Śpiewające fortepiany”. W programie 
usłyszeliśmy przeboje muzyki klasycznej, najpiękniejsze melodie z operetek, musicali oraz ponadczasowe standardy 
muzyki rozrywkowej i muzyczne niespodzianki. Koncert ten to znakomite połączenie klasyki i rozrywki doprawione 
anegdotą i humorem! Przebojową i ponadczasową muzykę dopełni anegdotyczno-humorystyczny komentarz 
gospodarzy wieczoru - Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana. 
III Świątecznym Koncercie Charytatywnym miał miejsce w dniu 28 grudnia 2019 r. 
w Filharmonii im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie, której wieloletnim dyrektorem jest  Robert Wasielewski. 
Fundacja Przymierze zorganizowała III koncert charytatywny „dla Góry” - na rzecz budowanego na Górze Chełmskiej 
Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego, co już na trwałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Koszalina i 
cieszy się coraz większą popularnością.
Koncert poprzedziła KONFERENCJA PRASOWA zorganizowana przez Fundację Przymierze dnia 16 grudnia 2019 r. 
Organizatorem koncertu charytatywnego "dla Góry" jest Fundacja Przymierze, dlatego każdorazowo takie 
wydarzenia poprzedzane są przez organizatorów konferencją prasową, aby przekaz oraz informacja dotarły do 
mieszkańców Koszalina i regionu Centrum Pomorza oraz Powiatu Koszalińskiego i Województwa 
Zachodniopomorskiego - Pomorze Zachodnie. Konferencja prasowa odbyła się w Koszalińskiej Filharmonii z 
udziałem: Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski, który nie tylko podziękował 
wszystkim wspierającym dzieło budowy centrum pielgrzymkowo-turystycznego na Górze Chełmskiej, ale również 
wskazał na ważność Sanktuarium na Górze Chełmskiej, które domaga się miejsca zatrzymania na dłużej lub 
możliwości przebywania w ciągu dnia. Takie Centrum potrzebne jest w tej części diecezji; s. Paulina Małgorzata 
Kopacz, prezes zarządu Fundacji Przymierze, wskazała iż powstający dom ma tętnić życiem duchowym i 
turystycznym, powstaje miejsce dla młodzieży, dzieci, małżeństw, rodzin, pielgrzymów i turystów, planowane jest 
także prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. W tym roku został zakończony 2-letni program związany z dotacją 
z MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, jednocześnie program ten zakładał wkład własny 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Szensztackiego instytutu Sióstr Maryi. Powstające Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne powstaje przy udziale całej 
Polskiej Prowincji Sióstr, wspieranych przez ofiarodawców oraz  Fundację Przymierze. Ze zbiórek uzyskanych na 
poprzednich koncertach Fundacja zakupiła i przekazała na rzecz Centrum płyty granitowe stanowiące zewnętrzną 
część elewacji, została na nich wykuta ręcznie historia Góry Chełmskiej, od średniowiecza aż po czasy współczesne 
w j. polskim, j. angielskim i j. niemieckim; inż. Marek Jankowski, architekt Pracownia ArchTim - przybliżając stan 
obecny inwestycji na Górze Chełmskiej, podkreślił iż realizacja planu budowy jest zgodna z wszelkimi założeniami i 
harmonogramem tego etapu, a prace budowlane związane były z zagospodarowaniem zewnętrznej infrastruktury 
przestrzennej i muzealnej. Już od wiosny będzie można zbliżyć się do obiektu Centrum oraz wieży widokowej, co ze 
względu na prace budowlane nie było możliwe w tym roku. Od frontonu Centrum mamy wyłożony teren płytami, 
kostką, gotowe są podjazdy dla niepełnosprawnych z barierkami, schody  i poręcze; izolacje tarasów, ocieplenie 
wraz z elewacjami budynku.
Koncert poprzedzony został GALĄ, którą rozpoczęło wystąpienie i prezentacja s. Pauliny Małgorzaty Kopacz, 
prezesa zarządu Fundacji Przymierze, ukazujące rozmiar dotychczas wykonanych prac przy realizacji projektu 
Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego, plany na najbliższy okres oraz wydatkowanie środków zgromadzonych 
podczas poprzednich koncertów charytatywnych w 2017/2018 roku. Ważną informacją, którą przekazała s. Paulina 
Małgorzata Kopacz jest fakt wpisania Fundacji Przymierze na listę Organizacji Pożytku Publicznego - OPP i 
możliwość przekazania 1% podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok 2019. 
Kolejnym ważnym momentem GALI poprzedzającej koncert było wystąpienie ks. bpa Pawła Cieślika oraz 
Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego. Następnie mięliśmy przyjemność podziękowania wszystkim, którzy w 
sposób szczególny angażują się w budowę Centrum oraz zostali Partnerami organizowanego przez Fundację 
przymierze koncertu charytatywnego. Wyróżnieni zostali i uhonorowani pamiątkowymi STATUETKAMI:
Ks. Biskup Paweł Cieślik - diecezja koszalińsko-kołobrzeska; Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński; Architekt 
Marek Jankowski - Pracownia Architektury ArchTim; Waldemar Ślęzak - Medycyna Pracy; PP. Halina i Krzysztof 
Parfianowicz; Dyrektor Joanna Jodłowska - Firma Kronospan Szczecinek; Prezes Wiesław Zinka - Spółka Meden-
Inmed; Zastępca Nadleśniczego Małgorzata Rokicka - Nadleśnictwo Karniszewice; Nadleśniczy Jacek Todys - 
Nadleśnictwo Polanów; Prezes Ryszard Pilich - Stowarzyszenie Civitas Christiana. Statuetki, które są wyrazem 
wdzięczności za współpracę zostały przekazane także:
Wicemarszałek Tomasz Sobieraj - Województwo Zachodniopomorskie; Tomasz Tesmer - Wicestarosta Powiatu 
Koszalińskiego; Nadleśniczy Ewa Adamska - Nadleśnictwo Manowo; Anetta Usidus - Cukiernia Pielesiak.
Nasza statuetka wdzięczności trafiła także do dziennikarza TVMAX Mateusza Prus, który profesjonalnie poprowadził 
koncert. Mateusz Prus, jak sam o sobie mówi, jest audiofilem, animatorem kultury, aktywistą miejskim, fanem 
koszykówki. Bywa dziennikarzem muzycznym i d-jem. Podziękowania trafiły również do indywidualnych darczyńców i 
ofiarodawców, dzięki którym koncert był realizowany - Dorota Popowicz-Majewska, projekt graficzny plakatów i 
cegiełek oraz materiałów promocyjnych. Nowe obszary promocji - telebim na Ratuszu Miasta, Koszaliński Grafik 
Kultury, prywatne Firmy, reklama w komunikacji miejskiej.
PATRONAT HONOROWY nad koncertem objęli: Biskup Diecezjalny Edward Dajczak, Prezydent Miasta Koszalina 
Piotra Jedlińskiego, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
PARTNERAMI koncertu zostali: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatu 
Koszalińskiego; Pracownia Architektury ArchTim; Stowarzyszenie Civitas Christiana w Koszalinie;  Spółka Meden-
Inmed Koszalin, Cukiernia Pielesiak.
PATRONAT MEDIALNY nad koncertem: Radio Plus Koszalin, Gość Niedzielny, Polskie Radio Koszalin, TVP 3 
Szczecin, Dobre Media, TVMAX i Miasto, Głos Koszaliński, GK 24.pl, e-koszalin.
Fundacja Przymierze powołana przez Szensztackie Siostry Maryi związana jest z Górą Chełmską i powstającym 
Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym. Dla tego wyjątkowego miejsca organizowane są również koncerty, to wymiar 
kulturotwórczy w działalności Fundacji, co pomaga w przeżywaniu wartości ludzkich i chrześcijańskich, to także 
pielęgnowanie polskiej tradycji związanej z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. 
III Świąteczny Koncert Charytatywny w Koszalińskiej Filharmonii - był to już IV z ART-Projektów Fundacji Przymierze. 

 Fundacja posiada zgłoszoną i zarejestrowaną III zbiórkę publiczną na portalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Zbiórka każdorazowo zostaje zgłoszona na okres jednego roku, jest przeprowadzana i rozliczana 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: 
II zbiórka nr 2018/5665/OR  - czas trwania od 2018-12-21 do 2019-12-20 (zbiórka zamknięta i rozliczona);
III zbiórka nr 2019/6180/OR - czas trwania od 2019-12-27 do 2020-12-20 (aktualna)
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Organizowanie i prowadzenie spotkań otwartych - 
Projekt pastoralny: KAZANIA NA GÓRZE, katechezy dla 
osób dorosłych i seniorów odbywały się cyklicznie raz 
w miesiącu od kwietnia 2019 - października 2019 r.
Realizacją warsztatów edukacyjnych ze św. Janem 
Pawłem II – „Od Karola do Jana Pawła II”, na Górze 
Chełmskiej dnia 18 października 2019 r.  dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Będzinie, oddział Łękno.
Organizowanie spotkania WARSZTATY ZE STYLISTKĄ, 
które odbyły się dnia 
7 lutego 2019 r. Fundacja Przymierze zaangażowała się 
w realizację warsztatów, które stanowiły integralną 
całość projektu dla młodych kobiet uczestniczących w 
spotkaniu rekolekcyjnym: Jesteś tego warta.
Projekt dedykowany dla małżonków i rodziców miał 
miejsce 24 marca 2019 roku, zorganizowane spotkanie i 
warsztaty formacyjno-pastoralne: Kawiarenka 
Dialogowa Małżonków. Celem było wzajemne 
zrozumienie i umocnienie relacji małżeńskich; tworzenie 
klimatu wzajemnego zaufania i wyrozumiałości między 
małżonkami, to jednocześnie tworzenie pomostu do 
budowania więzi rodzinnych opartych na miłości i 
szacunku w życiu rodzinnym, w różnych wymiarach 
życia rodzinnego i społecznego; duchowego i 
zawodowego.
Organizacja Projektu: GÓRSKA WĘDRÓWKA, który odbył 
się w Zakopanem, związany jest z działalnością 
Statutową Fundacji Przymierze w ramach realizacji 
międzynarodowej misji wychowawczej i edukacyjnej, 
formacyjnej i pastoralnej

0,00 zł

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

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

1000

1
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 77 726,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77 726,08 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 73 726,08 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 000,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Organizacją we wspieraniu powstającego Centrum 
Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie poprzez realizację projektu: DZIEJE GÓRY 
CHEŁMSKIEJ NA KAMIENNYCH TABLICACH - ręczne 
wykucie dziejów Góry Chełmskiej od średniowiecza aż 
po czasy współczesne w j. polskim, j. angielskim i 
j. niemieckim zostały wykonane w terminie marzec 
2019-maj 2019 r.
Organizacja III Świątecznego Koncertu Charytatywnego, 
który odbył się 28 grudnia 2019 r. w Koszalińskiej 
Filharmonii na rzecz budowy Centrum Pielgrzymkowo-
Turystycznego, jako wspieranie działalności Centrum na 
Górze Chełmskiej 
w Koszalinie - w tym budowy obiektu Centrum i 
zlokalizowanego w obrębie Centrum Muzeum 
Papieskiego.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

64 013,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 138,09 zł

0,00 zł

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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 68 151,24 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 9 574,84 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 - dodatkowo podać 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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

1 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7 200,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 200,00 zł

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

600,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 700,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Małgorzata Kopacz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-16

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