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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KOSZALIN

Powiat KOSZALIN

Ulica UL. ZIELONA Nr domu 38 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-664 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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz 
rozwoju świadomości kulturowej, związanej z IV podróżą apostolską do 
Polski Papieża św. Jana Pawła II, z historią kultu religijnego na obszarze 
Góry Chełmskiej w Koszalinie 
i na Pomorzu oraz z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na 
Górze Chełmskiej w Koszalinie;
2. W zakresie nauki, edukacji i oświaty, związanych z nauczaniem i 
pontyfikatem Papieża św. Jana Pawła II, z historią kultu religijnego na 
obszarze Góry Chełmskiej 
w Koszalinie i na Pomorzu oraz międzynarodową misją wychowawczą, 
formacyjną 
i pastoralną Ruchu Szensztackiego realizującego idee solidarności i 
wspólnotowości, 
a nadto z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze 
Chełmskiej 
w Koszalinie;
3. W zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
związanych 
z historią kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na 
Pomorzu oraz kulturową i społeczną rolą Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie;
4. W zakresie turystyki i krajoznawstwa, służących podniesieniu walorów 
turystycznych i krajoznawczych miasta Koszalin oraz powiatu 
koszalińskiego poprzez organizację, prowadzenie, rozwijanie i wspieranie 
działalności Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chełmskiej 
w Koszalinie; (dalej także: Centrum), w tym wspieranie budowy i 
rozbudowy obiektu Centrum i zlokalizowanego w obrębie Centrum 
Muzeum Papieskiego;
5. W zakresie rewitalizacji, poprzez przywrócenie obszarowi Góry 
Chełmskiej 
w Koszalinie utraconych funkcji kulturowych, pielgrzymkowych, 
turystycznych 
i społecznie użytecznych;
6. W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz 
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, polegających na 
prowadzeniu działań na rzecz rozwoju świadomości kulturowej, nauki, 
edukacji i oświaty, nadto działań na rzecz kultury, ochrony dóbr kultury.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja prowadzi działalność statutową, która może być prowadzona 
nieodpłatnie lub jako działalność odpłatna.  Zasadnicze działania Fundacji 
Przymierze związane były z:

• Organizowaniem WARSZTATÓW AKTORSKO-EWANGELIZACYJNYCH, które 
odbyły się dla dziewcząt 7-11.02.2020 r. w Sarbinowie. Fundacja 
Przymierze zaangażowała się 
w realizację warsztatów, które stanowiły integralną całość PROJEKTU dla 
młodych kobiet uczestniczących w spotkaniu rekolekcyjnym: "Tu i Teraz - 
Żyj Obietnicą". Zgodnie z realizacją ZAŁOŻEŃ STATUTOWYCH Fundacji w 
ramach realizacji misji wychowawczej i edukacyjnej, formacyjnej i 
pastoralnej Ruchu Szensztackiego. Warsztaty poprowadziła aktorka 
Patrycja Hurlak. Celem warsztatów aktorsko-ewangelizacyjnych było: 
wspomaganie rozwoju młodego człowieka, otwartość na wartości i 
pozytywne zmiany, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz 
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
społeczeństwa. Koszt poniesiony przez Fundację na podstawie Umowy o 
dzieło: 1.000,00 brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100);  
• Organizowaniem i prowadzeniem spotkań otwartych - PROJEKT 
PASTORALNY: KAZANIA NA GÓRZE, katechezy dla osób dorosłych i 
seniorów odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od kwietnia - 
października 2020 r. "CREDO - CZY WIERZYMY W TO, CO WYZNAJEMY?" 
Realizacja CELÓW STATUTOWYCH Fundacji związanych z misją formacyjną i 
pastoralną Ruchu Szensztackiego oraz kulturową i społeczną rolą 
Sanktuarium. Wykłady odbywały się przy Sanktuarium Matki Bożej 
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Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, natomiast 
spotkania warsztatowe ze względu na trwającą pandemię koronawirusa 
zostały odwołane. Fundacja Przymierze, otwierając się na potrzeby 
uczestników, rozpoczęła także nową FORMUŁĘ Kazań na Górze poprzez 
transmisję na żywo, korzystając z telewizji internetowej. Działania 
uregulowane na podstawie Umowy z Fundacją „Dobre Media Nowej 
Ewangelizacji”; Projekt pastoralny (wykład), na podstawie Umowy o 
świadczenie usług. Fundacja przeprowadza corocznie promocję spotkań: w 
mediach lokalnych oraz przygotowuje plakaty: Poniesiony koszt: 1.270,97 
brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych 97/100);
• Organizatorem PROJEKTU WSPARCIE DLA HOSPICJUM im. św. 
Maksymiliana Kolbego w Koszalinie  - DAR SERCA "MASECZKI OCHRONNE". 
W działaniach Fundacji Przymierze nie zostaliśmy obojętni na trudną i 
ciągle rozwijającą się globalnie sytuację w związku z PANDEMIĄ i 
szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2. Na miarę naszych możliwości 
przyłączyliśmy się do walki z Covid-19 wspierając personel medyczny i 
pacjentów koszalińskiego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w 
Koszalinie. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Marii Okońskiej oraz 
Dyrektor Grażynie Zięba, przekazaliśmy dnia 8 kwietnia 2020 r., 
certyfikowane maseczki ochronne z flizeliny trójwarstwowej w ilości 150 
szt. Maseczki zakupiliśmy w polskiej firmie, wspierając polskich 
Przedsiębiorców. Koszt maseczek: 1.000,00 brutto (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100);
• Zakupem elementów konstrukcji stalowych oraz montaż ŚCIANY 
WYSTAWOWEJ przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie - zewnętrzna część infrastruktury muzealnej w 
Muzeum im. św. Jana Pawła II. Poniesiony przez Fundację koszt: 12.384,29 
brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złotych 
29/100); CELE STATUTOWE: Wspieranie budowy Centrum Pielgrzymkowo-
Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; 
• Organizatorem WYSTAWY PLENEROWEJ: KAROL WOJTYŁA. #NARODZINY. 
Wystawa przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej 
w Koszalinie - zewnętrzna część infrastruktury muzealnej w Muzeum im. 
św. Jana Pawła II, została zorganizowana w 100. rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły - św. Jana Pawła. Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły 2020 Rokiem Świętego Jana 
Pawła Ekspozycja WYSTAWY biograficznej została udostępniona bezpłatnie 
od czerwca 2020 do czerwca 2021, wokół zabytkowej XIX w. wieży 
widokowej. Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie stworzyło i 
udostępniło Fundacji wystawę w wersji elektronicznej. Fundacja 
Przymierze na podstawie otrzymanej licencji podjęła się przygotowania 
plansz wystawowych techniką kompozytów dibond (wielkość 70 cm x 100 
cm), jak również zajęła się organizacją i promocją wydarzenia, medialną 
oraz plakaty. Wykonano także zabezpieczenia i wydzielenie miejsca 
zwiedzania, zakup bloczków betonowych, rur nierdzewnych i sznura. 
Poniesiony przez Fundację koszt: 3.038,85 brutto (słownie: trzy tysiące

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Projekt pastoralny: KAZANIA NA GÓRZE, którego organizacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja Przymierze, to spotkania z 
formułą katechezy dla osób dorosłych 
i seniorów. Spotkania otwarte dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę, duchowość chrześcijańską oraz życie z wiary 
oparte na wartościach. Katechezy odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od kwietnia 2020 - października 2020 r. i związane były 
z tematem: "CREDO - CZY WIERZYMY W TO, CO WYZNAJEMY?" Wykłady odbywały się przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, natomiast spotkania warsztatowe ze względu na trwającą pandemię 
koronawirusa zostały odwołane. Fundacja Przymierze, otwierając się na potrzeby uczestników, rozpoczęła także nową FORMUŁĘ 
Kazań na Górze poprzez transmisję na żywo korzystając z telewizji internetowej Dobre Media. 
Zagadnienia podejmowane w minionym roku skupione były wokół Wiary: 
• 26/04 - Wierzę w Jednego Boga (JEST jeden Bóg) - ks. dr Wojciech Parfianowicz, redaktor Gościa Niedzielnego, rzecznik Kurii 
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Biskupiej, wykładowca WSD Koszalin. "Wiara, to nie są tylko jakieś treści, w które my wierzymy. Wiemy, że wiara, to przede 
wszystkim jest relacja z Bogiem, który jest Osobą. Ale nie możemy też zapomnieć, że te treści naszej wiary są ważne, bo kiedy 
poznajemy jakąś osobę np. w przyjaźni - co robi, czym się interesuje... bez takiego poznania relacja staje się bardzo płytka. Bóg 
w Trójcy Jedyny jest Tajemnicą - to nie znaczy, że jest niepoznawalny, ale możemy poznawać Go bez końca, całą wieczność - JEST 
wiecznie poznawalny. Poza Bogiem Jedynym, nie ma Boga - jeżeli ubóstwiamy jakąś rzeczywistość, niezależnie czy jest to drugi 
człowiek, rzecz - to tworzymy sobie bożka. Nasze bożki nie muszą być złe, możemy ubóstwiać coś lub kogoś (pasja, druga 
osoba)." 
• 31/05 - Bóg jest Miłością (Sprawiedliwy i Miłosierny) - ks. dr Radosław Suchorab, moderator i wykładowca WSD Koszalin. 
"Credo nasze wyznanie wiary... Ale niekiedy tak mówimy i tak wyznajemy, że ci którzy na nas patrzą, nie wierzą, że my 
wierzymy... Nie wystarczy wyznać, trzeba jeszcze uwierzyć. Jaki jest ten Bóg, w którego wierzę i wyznaję? Kim jest ten Bóg? To 
jest bardzo podstawowe i fundamentalne pytanie, pytanie o obraz Boga. Jaki jest obraz Boga? W życiu duchowym wszystko 
powinno się zacząć od tego: w jakiego Boga wierzę. Chciałbym wszystkich zaprosić do malowania... do malowania słowem i 
wyobraźnią oblicza Boga."
• 28/06 - Wierzę w Jezusa Chrystusa (Jezus, Syn Ojca) -  ks. prof. Janusz Bujak Uniwersytet Szczeciński i WSD Koszalin. "Wiara w 
Jednego Boga jest czymś najważniejszym, jest punktem wyjścia, ponieważ Bóg w swoim Miłosierdziu, w swojej Miłości, objawił 
nam pełnię prawdy o Sobie. I to stało się, kiedy Syn Boży - druga Osoba Trójcy Św. - stał się Człowiekiem... to jest początek 
nowego Objawienia. Chrystus ma otwarte ramiona dla wszystkich, te otwarte ramiona pokazują, że Chrystus nie żyje dla siebie, 
ale dla nas. Chrystus był nie tylko prawdziwym Człowiekiem - Chrystus jest również prawdziwym Bogiem, gdy zwątpimy, że 
Chrystus był Bogiem, to Ewangelia staje się niezrozumiała."
• 26/07 - Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela - ks. Dariusz Jaślarz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Manowie. "Wiara, to bardzo specyficzny akt i są tacy ludzie, którzy dziś w wierze chcieliby widzieć wiedzę, mieszają 
jednak pojęcia. Wiara jest siłą w nas samych...wiara jest też aktem woli, pójściem w stronę tego, co jest nam dane. Wiara opiera 
się też na filarze - tajemnicy. Wiara angażuje całego człowieka - rozum, wolę serce. Wy jesteście żywą świątynią Ducha Św. Duch 
Św. Jest Panem, ale też jest Ożywicielem, tym który ożywia Kościół. Kościół jako WSPÓLNOTA, dzięki Duchowi Św. jest Tu i Teraz 
(HIC et NUNC). Ona się dzieje teraz i od ludzi zależy, czy przyjmując Ducha Św. sprawią, że Kościół będzie żywą wspólnotą."
• 30/08 - Wierzę w grzechów odpuszczenie (grzech i łaska) - ks. dr Piotr Pękul, wykładowca liturgiki WSD Koszalin. "Grzech, to 
złamanie przymierza z Bogiem. Łaska, to samoudzielanie się Boga, że Bóg udziela mi się czyli to nie jest "coś". Bo jak słyszymy 
słowo łaska, to łatwo to słowo urzeczowić. A łaska to jest żywy Bóg, który mi się daje, który naprawdę przenika mnie, moje życie, 
moje wnętrze. Dzięki Jezusowi Chrystusowi została dana łaska, została dana Kościołowi i każdemu z nas. Tutaj trzeba odwołać 
się do sakramentów, znowu nie do rzeczy, ale sakramentów - dotknięcia Chrystusa."
• 27/09 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne - ks. dr Remigiusz Szauer, duszpasterz akademicki, prefekt i 
wykładowca WSD Koszalin. "Perspektywa ziemska, którą tutaj mamy: tych naszych codziennych podążeń, naszych codziennych 
wyzwań zatrzymuje nas, przy tych naszych codziennych problemach. Ale pomiędzy tymi problemami też przychodzi taka 
refleksja, na różnych etapach naszego życia: właściwie do czego to wszystko zmierza? Po co ja się właściwie denerwuję? Po co to 
wszystko robię, to co robię? Po co brać ślub? Właściwie jaki jest sens tego wszystkiego, jaki jest sens mojego życia? Kiedy moje 
życie może nabrać treści i sensu? I odkrywamy, że to, co robimy tutaj dla innych, dla bliźnich, dla siebie też w pewnym sensie - 
jest istotne. Ale szukamy tego, co jest ponad tym... A już na pewno, przychodzi taka refleksja, kiedy dotykamy tajemnicy czyjejś 
śmierci."
• 25/10 - Wierzę w święty Kościół Powszechny - ks. dr Radosław Siwiński, prezes Stowarzyszenia Domu Miłosierdzia oraz 
wykładowca WSD Koszalin. "Może zacznę od czegoś, co jest bardzo osobiste, to są katechezy o Kościele. Temat oczywiście 
niezwykle aktualny dlatego, że dzisiaj mamy wiele pytań do Kościoła: nasze przeżywanie Kościoła, grzech obecny w Kościele - a 
temat dzisiejszej katechezy to: Wierzę w święty Kościół Powszechny. Pomyślmy, chociaż przez chwilę, ile jesteśmy wdzięczni 
Kościołowi. Naprawdę, nie sposób wyrazić, jak wielka łaska spływa na Kościół. I tak dotykamy tego, co najważniejsze: Kościół ma 
rodzić (prowadzić) dzieci do życia wiecznego, taka jest rola Kościoła. Kościół jest święty. Kościół jest nieskazitelnie święty. Ale jak 
to zrozumieć, kiedy my jesteśmy grzeszni, kiedy tyle grzechu ujawnia się w Kościele?"
W ten sposób następuje realizacja celów statutowych Fundacji związanych z misją formacyjną i pastoralną oraz kulturową i 
społeczną rolą Sanktuarium. Prelekcje wygłoszone przez zaproszonych duszpasterzy odbywały się w Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, a ze względu na trwającą pandemię 
COVID-19 także w otwartej przestrzeni wokół sanktuarium oraz on-line. Łącznie skorzystało z tej formy spotkań: stacjonarnie - 
151 osób; on-line - ok 14,3 tys. odtworzeń.
2. Projekt Fundacji Przymierze, która po raz kolejny zaangażowała się z organizacją 
i wsparciem, to WARSZTATY aktorsko-ewangelizacyjnych. Warsztaty prowadzone przez znaną aktorkę Patrycję Hurlak, miały na 
celu: wspomaganie rozwoju młodego człowieka, otwartość na wartości i pozytywne zmiany, uwrażliwianie go na potrzeby 
otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Pięciodniowy cykl 
spotkań: Tu i Teraz – Żyj Obietnicą! odbył się w Sarbinowie w dniach 07 – 11 lutego 2020 r.
Realizowane były poprzez rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, poznanie i rozwijanie własnych możliwości, rozwijanie 
koncentracji i wyobraźni, odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych, wdrażanie do 
samodzielności, pobudzanie do aktywności twórczej, rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie, współdziałanie w 
grupie, doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała, poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem i warsztatem 
filmowym, poznanie specyfiki pracy aktora, poznanie procesu twórczego nad spektaklem, kształtowanie zamiłowanie do 
literatury, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności.
3. Projekt WSPARCIE PRAWNE w związku ze stanem epidemii koronawirusa zmienił całkowicie życie każdego z nas, naszych 
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rodzin, Ojczyzny i całego świata, Kościoła. Pojawiają się naturalne w takich sytuacjach uczucia, jak obawa i niepewność o 
najbliższych, ale także pytania o wpływ pandemii na codzienne życie i obowiązki zawodowe, o naszą prace lub firmę. W tej 
globalnie trudnej sytuacji rzetelna i usystematyzowana wiedza, ale także konkretna pomoc prawna mogła stać się drogą do 
poszukiwania rozwiązań. W Fundacji Przymierze podjęliśmy współpracę mającą na celu udostępnienie informacji, za zgodą 
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS. 
Została uruchomiona specjalna infolinia Porad Prawnych Ordo Iuris dla rodzin, gdzie dzięki zespołowi prawników jest możliwe 
otoczenie opieką prawną rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią. Codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 11:00-17:00 pod telefonem będą dyżurować prawnicy udzielający bezpłatnych porad prawnych pod 
kierownictwem adwokatów Ordo Iuris. Kontakt tel.: +48 533 326 803 lub e-mail: koronawirus@ordoiuris.pl Dostępny był 
również "Poradnik Instytutu Ordo Iuris - Praktyczne zagadnienia prawne w czasie epidemii COVID- 19"  - forma bezpłatnego 
pobrania opracowania ze strony: koronawirus.ordoiuris.pl  W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną 
związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowują kolejne analizy i opracowania, 
uwzględniające nowe dane. Podana była również podstawa prawna takich działań, a także linki do stron, z których można 
pobrać potrzebne dokumenty czy uzyskać bardziej szczegółowe dane. Istniała także możliwość indywidualnego omówienia 
problemu z profesjonalistami zespołu Ordo Iuris, co stało się pomocą dla wielu rodzin, aby znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. 
Jako Fundacja, wszystkie sprawy, problemy, trudności, niepewności, utratę nadziei i bezpieczeństwa, zawierzamy Bożej 
Opatrzności na codziennej modlitwie różańcowej. 
4. Projekt DAR SERCA - "MASECZKI OCHRONNE" - WSPARCIE DLA HOSPICJUM im. 
św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. W działaniach Fundacji Przymierze nie pozostajemy obojętni na trudną i ciągle 
rozwijającą się sytuację w związku z pandemią i szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2. Na miarę naszych możliwości 
przyłączamy się do tej walki wspierając personel medyczny i pacjentów koszalińskiego Hospicjum. Naszym darem serca, który 
przekazaliśmy 8.04.2020 r. są certyfikowane maseczki ochronne z flizeliny trójwarstwowej w ilości 150 szt., Maseczki zakupiliśmy 
w polskiej firmie, aby wspierać Polski rynek pracy. Dziękowaliśmy  Marii Okońskiej - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum, 
Dyrektor Grażynie Zięba oraz P. Teresie koordynującej wolontariat, za życzliwe przyjęcie i chwilę rozmowy. W mediach 
społecznościowych zachęcaliśmy wszystkich i włączyliśmy się w akcję #zostanwdomu to bardzo ważne dla własnego 
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych, także najbliższych. #ZOSTAŃWDOMU
 #Zostańwdomu A jeżeli musisz wyjść w ważnej sprawie, do Apteki lub sklepu, to pamiętaj... Maseczka ochronna używana do 
ochrony dróg oddechowych, posiada dwa główne zastosowania: ochrony przed rozprzestrzenianiem wirusów przez osoby, które 
zostały już zarażone oraz ochrony osób zdrowych przed zarażeniem. Szczególne zagrożenie stanowią osoby, które nie wykazują 
jeszcze pełnych objawów zakażenia, jednak już rozprzestrzeniają wirusy. Dlatego szczególnie ważne jest noszenie ochronnej 
maseczki w przestrzeni publicznej przez osoby, które aktualnie nie wykazują objawów zakażenia. #ZOSTAŃWDOMU
5. Projekt DAR SPOTKANIA POZOSTAJĄC W DOMU - WSPARCIE DUCHOWE W SYTUACJI PANDEMII KORONAWIRUSA. Spotkanie / 
rozmowa, stają się wsparciem ludzkim 
i duchowym w czasie pandemii. Fundacja zaproponowała możliwość spotkania w formie rozmowy telefonicznej, pozostając w 
domu #zostańwdomu. Chcemy umożliwiać takie spotkanie tym, którzy potrzebują chwili "spotkania" poprzez kontakt 
telefoniczny. Mając bowiem na uwadze obecną sytuację pozostawania w domu, co mocno jest rekomendowane w obecnej 
sytuacji #zostańwdomu  jest to ważne dla nas wszystkich, aby solidaryzować się w przezwyciężeniu epidemii. W ten sposób 
możemy uratować życie sobie i innym, bliskim pozostając w domu. Jeszcze trudno określić, kiedy nastąpi możliwość 
swobodnego przemieszczania się oraz spotkania z innymi, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Dlatego umożliwiamy kontakt - s. 
Paulina Małgorzata Kopacz tel.: 601 319 786, który działa także w ramach Diecezjalnego Wsparcia "Cor Unum" - wtorek  godz. 
11:00-12:00; czwartek godz. 16:00-18:00 
Zapewniamy o duchowej łączności także poprzez dar spotkania na modlitwie w intencji ustania epidemii, za chorych, za 
personel medyczny, pomocniczy i ratunkowy; służby mundurowe; działających w logistyce i transporcie, rządzących w naszej 
Ojczyźnie, za duchowieństwo. Za wszystkich, którym trudno przeżywać samotność i pozostawanie w domu. Polecamy te intencje 
w codziennej Koronce do Bożego Miłosierdzia (godz. 15:00) oraz modlitwie Różańcowej (godz. 20.30), modlimy się także za 
zmarłych w wyniku epidemii koronawirusa, choroby COVID-19. Dołączamy także modlitwę, o którą prosił kard. Angelo Bagnasco 
- przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE): "Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z 
miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie 
niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas 
od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i 
wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, 
który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za 
nami!"
6. Projekt WYSTAWA PLENEROWA: KAROL WOJTYŁA. #NARODZINY. Wystawa przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na 
Górze Chełmskiej w Koszalinie - zewnętrzna część infrastruktury muzealnej w Muzeum im. św. Jana Pawła II, została 
zorganizowana w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła. Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła.  Ekspozycja WYSTAWY biograficznej została 
udostępniona bezpłatnie od czerwca 2020 do czerwca 2021, wokół zabytkowej XIX w. wieży widokowej. Wystawa stanowi V z 
ART-PROJEKTÓW Fundacji Przymierze. Na podstawie współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, które stworzyło i 
udostępniło Fundacji wystawę w wersji elektronicznej. W oparciu o licencję Fundacja podjęła się przygotowania plansz 
wystawowych techniką kompozytów dibond (wielkość 70 cm x 100 cm), jak również zajęła się organizacją i promocją 
wydarzenia, medialną oraz plakaty. Wykonano także zabezpieczenia i wydzielenie miejsca zwiedzania.
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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

Przed otwarciem wystawy konieczne było wykonanie  ŚCIANY WYSTAWOWEJ według projektu inż. Marka Jankowskiego - 
Pracownia ArchTim. Fundacja Przymierze zakupiła niezbędne elementy konstrukcji stalowych i pokryła koszty wraz z montażem, 
co stało się możliwe dzięki środkom finansowym otrzymanym od darczyńców Fundacji. Przestrzeń wystawowa stanowi 
zewnętrzną część Muzeum im. św. Jana Pawła II na terenie Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie. Projekt Wystawy biograficznej: «Karol Wojtyła. #Narodziny» realizowanej w plenerze związany jest ściśle z 
działalnością statutową Fundacji Przymierze jako Organizacji Pożytku Publicznego w zakresie podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości kulturowej, związanej z IV podróżą apostolską do Polski Papieża 
św. Jana Pawła II, z historią kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na Pomorzu w zakresie nauki, edukacji i 
oświaty, związanych z nauczaniem i pontyfikatem Papieża św. Jana Pawła II. Fundacji Przymierze zależy na upamiętnieniu setnej 
rocznicy urodzin Papieża Pielgrzyma, który przybył na Górę Chełmską w 1991 r. i poświęcił Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej, a jednocześnie pozostawił w Koszalinie przesłanie o Przymierzu Boga z ludźmi - Dekalog. Ekspozycja WYSTAWY 
biograficznej dostępna jest dla zwiedzających w plenerze, przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie, wokół zabytkowej XIX w. wieży widokowej. Wystawa udostępniona jest bezpłatnie do czerwca 2021. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Koszalina, pielgrzymów i turystów codziennie w godz. 10:00-17:00 Wystawa została objęta Patronatem 
Honorowym przez 
Ks. Bp Edwarda Dajczaka oraz Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego; Partnerami zostali: Miasto Koszalin - Centrum 
Pomorza; Pracownia Architektury ArchTim; Patronat medialny nad wydarzeniem: Radio Plus Koszalin; TVP 3 Szczecin; Gość 
Niedzielny; Dobre Media; TVMAX; tygodnik Miasto; Polskie Radio Koszalin; ekoszalin; Głos Koszaliński; GK 24. 
#Narodziny.KarolWojtyła #Narodziny.św.JanPawełII #NarodzinyFundacjaPrzymierze #NarodzinyWystawaCentrum 
#Narodzinywystawaplenerowa #Karol Wojtyła#Narodziny.
7. Projekt WARSZTATY edukacyjno-formacyjne ze św. Janem Pawłem II, odbyły się dnia 21 lipca 2020 r. Na Górze Chełmskiej 
zostały zorganizowane warsztaty w związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II. Brały w nich udział dwie 40-osobowe 
grupy dzieci i młodzieży z ZHR Hufca Inowłódz, które przebywały w Łazach na wypoczynku.
Wystawa plenerowa: Karol Wojtyła. #Narodziny. stała się dla nich inspiracją i pomocą w poznaniu Karola Wojtyły - Jego wielkiej 
osobowości i świętości. Konkursy i zabawy, zorganizowane przy współpracy Szensztackich Sióstr Maryi, przybliżyły św. Jana 
Pawła II Papieża Polaka i Pielgrzyma, który 1.06.1991 roku poświęcił Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie.
8. Realizacja PROJEKTU TARAS KAWIARNI. Fundacja Przymierze zgodnie z celami statutowymi, podjęła się kolejnego zadania 
związanego z pracami przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej.
Tym razem, w oparciu o projekt architekta inż. Marka Jankowskiego - Pracownia ArchTim, zostały zamówione i zakupione 
niezbędne elementy konstrukcyjne tarasu kawiarni: bloczki betonowe; deski tarasowe kompozytowe; legary tarasowe; klipsy 
startowe; klipsy montażowe. Zadania rozpoczęte w maj trwało do sierpnia 2020 roku. Fundacja rozpoczęła wydatkowanie 
środków pozyskanych podczas organizacji III Świątecznego Koncertu Charytatywnego w 2019 r. w Koszalińskiej Filharmonii. 
9. PROJEKT PRZESZKLENIA - SZKŁO I SZYBY LAMINOWANE, stanowiące elementy konstrukcji tarasów kawiarni, balkonów, 
przeszkleń. Zamówienie w Firmie Q4GLASS, ABJ INVESTORS SP. Z O.O. SP. K. w październiku 2020 roku a realizacja projektu 
zostanie zamknięta wiosną 2021.
Jednocześnie w dobie pandemii wspieramy lokalnych Przedsiębiorców. WYDATKOWANIE środków z III Świątecznego Koncertu 
Charytatywnego 2019, w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - 
CELE STATUTOWE; 
 10. Realizacja PROJEKTU KRZESŁA / SIEDZISKA - Trwa produkcja 33 szt. krzeseł ze stali   nierdzewnej tj. wykonanie elementów 
metalowych ślusarsko spawalniczych    stanowiących krzesła, które będą stanowiły nowe otoczenie infrastruktury zewnętrznej   
Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego i wieży widokowej. 
Zamówienie złożone w Firmie Sema-Tig w grudniu 2020 roku, natomiast realizacja projektu do końca kwietnia 2021 roku,  
jednocześnie w dobie pandemii wspieramy lokalnych Przedsiębiorców. I ETAP - WYDATKOWANIE 1% z 2019 r. w ramach 
wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - CELE STATUTOWE. 
Fundacja posiadała 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: 
• III zbiórka nr 2019/6180/OR - czas trwania od 2019-12-27 do 2020-12-20 (zbiórka rozliczona i zamknięta)
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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

1000

1

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

• Organizowaniem WARSZTATÓW AKTORSKO-
EWANGELIZACYJNYCH, które odbyły się dla 
dziewcząt 7-11.02.2020 r. w Sarbinowie. 
Fundacja Przymierze zaangażowała się 
w realizację warsztatów, które stanowiły 
integralną całość PROJEKTU dla młodych kobiet 
uczestniczących w spotkaniu rekolekcyjnym: "Tu 
i Teraz - Żyj Obietnicą". Zgodnie z realizacją 
ZAŁOŻEŃ STATUTOWYCH Fundacji w ramach 
realizacji misji wychowawczej i edukacyjnej, 
formacyjnej i pastoralnej Ruchu Szensztackiego. 
Warsztaty poprowadziła aktorka Patrycja Hurlak. 
Celem warsztatów aktorsko-ewangelizacyjnych 
było: wspomaganie rozwoju młodego człowieka, 
otwartość na wartości i pozytywne zmiany, 
uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego 
świata oraz przygotowanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym 
społeczeństwa. Koszt poniesiony przez Fundację 
na podstawie Umowy o dzieło: 1.000,00 brutto 
(słownie: tysiąc złotych 00/100);

85.59.Z 0,00 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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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) 561 451,78 zł

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

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

• Organizatorem WYSTAWY PLENEROWEJ: 
KAROL WOJTYŁA. #NARODZINY. Wystawa przy 
Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie - zewnętrzna część 
infrastruktury muzealnej w Muzeum im. św. Jana 
Pawła II, została zorganizowana w 100. rocznicę 
urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła. Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły 2020 
Rokiem Świętego Jana Pawła Ekspozycja 
WYSTAWY biograficznej została udostępniona 
bezpłatnie od czerwca 2020 do czerwca 2021, 
wokół zabytkowej XIX w. wieży widokowej. 
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie 
stworzyło i udostępniło Fundacji wystawę w 
wersji elektronicznej. Fundacja Przymierze na 
podstawie otrzymanej licencji podjęła się 
przygotowania plansz wystawowych techniką 
kompozytów dibond (wielkość 70 cm x 100 cm), 
jak również zajęła się organizacją i promocją 
wydarzenia, medialną oraz plakaty. Wykonano 
także zabezpieczenia i wydzielenie miejsca 
zwiedzania, zakup bloczków betonowych, rur 
nierdzewnych i sznura. Poniesiony przez 
Fundację koszt: 3.038,85 brutto (słownie: trzy 
tysiące trzydzieści osiem złotych 85/100); 
Realizacja CELÓW STATUTOWYCH: Wystawa 
posiadająca wymiar biograficzny i 
kulturotwórczy stanowi V z ART-PROJEKTÓW 
Fundacji Przymierze;

90.04.Z 0,00 zł
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432 981,78 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 000,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 556 451,78 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 123 470,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

115 270,00 zł

8 200,00 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 500 001,02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 60 864,29 zł 0,00 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

56 450,76 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 013,53 zł

400,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 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)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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 1 117,58 zł

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

1 117,58 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)  

93,13 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 117,58 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 1 117,58 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)

brak

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

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

1 przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom 
COVID-19

przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom COVID-19

Starosta Powiatu Koszalińskiego 5 000,00 zł

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

1 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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)

brak

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Kopacz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-28
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