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za rok 2019

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina PRZEMYŚL

Powiat PRZEMYŚL

Ulica UL. JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO

Nr domu 89 Nr lokalu 

Miejscowość PRZEMYŚL Kod pocztowy 37-700 Poczta PRZEMYŚL Nr telefonu 604968084

Nr faksu E-mail centrum@betania-lazarus.pl Strona www www.lazarus.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-05-25

2017-10-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36159290800000 6. Numer KRS 0000559734

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

ks. Józef Bar Prezes Zarządu TAK

Wiesław Morawski Wiceprezes Zarządu TAK

Piotr Słaby Wiceprezes Zarządu TAK

Jan Szmyd Skarbnik TAK

Izabela Fac 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

Małgorzata Kondracka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jerzy Gruszecki Członek TAK

Bartosz Panek Członek TAK

RYCERSKIE I SZPITALNE BRACTWO ŚW.ŁAZARZA Z JEROZOLIMY - STOWARZYSZENIE KATOLICKIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Uczestnictwo w misji Kościoła i promocja wiary chrześcijańskiej we 
wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, 
charytatywnym.
2. Kontynuowanie tradycji Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego 
Łazarza z Jerozolimy.
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
7. Prowadzenie działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej.
9. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905).
10. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
12. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnych instytucji opieki 
zdrowotnej i podniesienia standardu ich usług.
13. Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
14. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych.
15. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży.
16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
17. Prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
18. Prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego.
19. Wspieranie dobroczynności i działalności humanitarnej również poza 
granicami kraju.
20. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
21. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
22. Udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
23. Promocja i organizacja wolontariatu.
24. Udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą.
25. Prowadzenie działalności na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych.
26. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
27. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
28. Prowadzenie działalności opiekuńczej.
29. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
30. Niesienie opieki duchowej, materialnej, socjalnej i wszelkiej innej 
osobom dorosłym i dzieciom, które są w potrzebie.
31. Wspieranie i integrowanie osób gotowych nieść pomoc chorym i 
potrzebującym.
32. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego (OPP).
33. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, służącej 
prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących 
realizacji celów stowarzyszenia.
34. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz organami 
administracji państwowej i samorządowej w efektywnym osiąganiu celów 
Stowarzyszenia.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Pielęgnowanie oraz propagowanie wielowiekowej spuścizny Zakonu 
Rycerzy Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy.
2. Tworzenie w ramach stowarzyszenia grup wolontariuszy oraz promocję 
idei wolontariatu,
3. Tworzenie i prowadzenie:
a) poradni,
b) zakładów opiekuńczo-leczniczych,
c) zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych,
d) zakładów rehabilitacji leczniczej,
e) hospicjów,
f) centrów hospicyjno-opiekuńczych,
g) centrów i ośrodków, diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych,
h) domów dziennego pobytu,
i) domów pomocy społecznej,
j) ośrodków terapii i profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
k) warsztatów terapii zajęciowej,
l) domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
m) domów dziennego pobytu dla seniorów,
n) ośrodków i placówek szkoleniowych,
o) ośrodków i placówek opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku,
p) centrów readaptacji społecznej oraz ośrodków pomocy 
postpenitencjarnej,
q) placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
r) klubów i centrów integracji społecznej,
s) centrów szkoleniowych, obejmujących zakresem działania cele 
Stowarzyszenia.
4. Organizowanie:
a) lokalnych centrów wolontariatu,
b) wystaw, warsztatów i innych form działalności zmierzających do 
propagowania kultury i tradycji narodowej;
c) imprez kulturalno-oświatowych, wystaw i innych form zajęć w zakresie 
działalności Stowarzyszenia,
d) kwest,
e) aktywnych form wypoczynku, obozów, kolonii, pielgrzymek, wycieczek, 
festiwali, pokazów, konkursów,
f) działań edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności w 
dziedzinie:
- pierwszej pomocy i zasad zachowania bezpieczeństwa,
- rekreacji ruchowej,
- zdrowego trybu życia, higieny fizycznej, psychicznej i duchowej,
- pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego,
- oraz takich nauk jak: historii, etyki, geografii, biologii, medycyny, kultury 
fizycznej ze szczególnym nastawieniem na sport, aktywny wypoczynek i 
działania związane z nurtem ratowniczym, prozdrowotnym i rycerskim,
5. Wydawanie czasopism, biuletynów informacyjnych i innych publikacji, 
na różnych nośnikach.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

400

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Podstawowe działanie Stowarzyszenia w 2019 roku skierowane było na przygotowanie do podjęcia działalności w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia, w tym działalności leczniczej poprzez uruchomienie podmiotu leczniczego: Centrum Hospicyjno - 
Opiekuńczego BETANIA w Przemyślu. W dniu 29 lipca 2019 roku zakończyliśmy i rozliczyliśmy I etap projektu (projekt został 
podzielony na 4 etapy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura (umowa RPPK.04.04.00-18-0104/16-00). Całkowita 
wartość projektu I etapu wyniosła 3 477 435.99 zł. 
Rozpoczęliśmy realizację II etapu projektu obejmującego głęboką termomodernizację - modernizację systemu grzewczego w 
oparciu o gruntowe pompy ciepła i kaskadę kondensacyjnych kotłów gazowych (alternatywne źródło ciepła), docieplenie 
przegród budynku, modernizacje wentylacji, modernizację oświetlenia oraz produkcję energii elektrycznej z instalacji 
fotowoltaicznej, wykonanej jako zadaszenie miejsc parkingowych. Etap II uzyskał dofinasowanie Narodowego Funduszu 
Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt II etapu przedsięwzięcia 3 677 252 zł.
Ponadto Stowarzyszenie w 2019 roku podejmowało następujące działania:
1. prowadzenie działalności charytatywnej - opieka nad chorymi w Hospicjum w Krośnie,
2. wykonywanie pokazów udzielania pierwszej pomocy w szkołach,
3. w ramach akcji "Szlachetna Paczka" przygotowano paczki dla wybranych rodzin,
4. zorganizowanie 5 Przemyskich Pól Nadziei, połączonych ze zbiórką na rzecz Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego BETANIA,
5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zorganizowanie corocznego biegu "Przemyska Piątka",
6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej - zorganizowanie i przeprowadzenie Panelu dyskusyjnego "Niepodległa w trosce o kombatantów i 
seniorów" oraz wystawy nt. Rycerstwo i Wojsko Polskie w Przemyślu oraz w Ziemi Przemyskiej.

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Głównym działaniem stowarzyszenia w 2019 
roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 
działalności leczniczej było przygotowanie do 
podjęcia działalności w tym zakresie tj. 
powołanie do życia podmiotu leczniczego - 
Centrum Hospicyjno - Opiekuńczego BETANIA  w 
Przemyślu. Po przygotowaniu i wyposażeniu 
budynku, prowadzić będziemy m.in. 
nieodpłatnie hospicjum, opiekę długoterminową 
(ZOL) i usługi rehabilitacyjne. W dniu 26 lipca 
2019 roku zakończyliśmy I etap przygotowań tj. 
projekt "Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja 
konserwatorska i zmiana sposobu użytkowania 
budynku użyteczności publicznej - dawnego 
budynku sztabowego na cele kultury. Projekt był 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Rozpoczęliśmy realizację II etapu - projekt 
obejmujący głęboką termomodernizację - 
modernizację systemu grzewczego w oparciu o 
gruntowe pompy ciepła i kaskadę 
kondensacyjnych kotłów gazowych
(alternatywne źródło ciepła), docieplenie 
przegród, modernizacje wentylacji, oświetlenia 
oraz produkcje energii elektrycznej z instalacji 
fotowoltaicznej. Prace te współfinansuje 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

86.90.E 33 015,82 zł

2

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

W dniu 5 października 2019 roku 
zorganizowaliśmy Panel Dyskusyjny pn. 
"Niepodległa w trosce o kombatantów i 
seniorów" połączony z wystawą pt. "Rycerstwo i 
Wojsko Polskie w Przemyślu i Ziemi 
Przemyskiej". W panelu wzięli udział wybitni 
naukowcy, a tematy dyskusyjne to: Starość w 
Biblii, Psychologiczny wymiar godności 
człowieka, Troska o seniorów i kombatantów w 
II RP na przykładzie powstańców styczniowych, 
Opieka senioralna dzisiaj. Celem imprezy było 
podniesienie świadomości historycznej, 
budowanie wspólnoty narodowej u uczestników 
wydarzenia,zwiększenie poczucia tożsamości 
narodowej i wiedzy o Siłach Zbrojnych RP.

85.60.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Opieka nad terminalnie chorymi w krośnieńskim 
hospicjum. W ramach tej działalności 
wolontariusze naszego stowarzyszeniaopiekuja 
się chorymi przebywającymi w hospicjum, m.in. 
czytają im książki, prasę, religijne biuletyny, 
prowadzą rozmowy,chodż na zakupy do 
pobliskich sklepów i do apteki, zaopatrują 
chorych w niezbędne im rzeczy codziennego 
użytku, pomagają sprzątać, karmić chorych oraz 
są wsparciem i ofiarowują chorym tak 
oczekiwaną i potrzebną im swoją bliskość i 
życzliwość w ich trudnej sytuacji życiowej.

88.99.Z 0,00 zł
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33 015,82 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 777 385,07 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 575 464,11 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 201 920,96 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

4.1. 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. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

Druk: NIW-CRSO 6



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 544 198,29 zł

2.4. Z innych źródeł 200 170,96 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 33 015,82 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 266 442,19 zł 33 015,82 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

263 827,54 zł 33 015,82 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

178,83 zł

0,00 zł

2 435,82 zł 0,00 zł

1 Przygotowanie do podjęcia działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym działalności 
leczniczej poprzez uruchomienie podmiotu leczniczego: Centrum Hospicyjno - Opiekuńczego 
BETANIA w Przemyślu. W dniu 29 lipca 2019 roku zakończyliśmy i rozliczyliśmy I etap projektu 
(projekt został podzielony na 4 etapy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura (umowa RPPK.04.04.00-18-0104/16-00).

33 015,82 zł

0,00 zł

w 
tym:

1 420,00 zł

342 565,73 zł

0,00 zł

200 212,56 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 311 636,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. 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

0 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

70 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

25 osób

300 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

5 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

5 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 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

ks. Józef Bar, Wiesław Morawski, Piotr 
Słaby, Jan Szmyd, Izabela Fac Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Podkarpacki Urząd Marszałkowski 1

2020-10-11
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