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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CZĘSTOCHOWA

Powiat CZĘSTOCHOWA

Ulica UL. KORDECKIEGO Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-225 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail mariusz.tabulski@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2019-03-27

2019-03-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000778998

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

Mariusz Tabulski Zarząd 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

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Rok 2019 rozpoczęliśmy - 6 stycznia, promocją książki „Raport Jasnogórski 2016”, wydanej po cyklu Debat 
jasnogórskich. Pozycja książkowa powstała nakładem  Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie i 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.  Spotkanie w sali papieskiej poprowadził Rafał Porzeziński, a jego gośćmi byli 
Wincenty Łaszewski i Jacek Weigel. W drugiej części odbył się koncert kolęd Rodziny Cudzichów.   
2. Od lutego do grudnia 2019 roku odbył się cykl ośmiu comiesięcznych spotkań pt.: „Prymas Jasnogórski w drodze 
na ołtarze”, mający na celu poznanie osoby, nauczania i świętości sługi Bożego, przed ogłoszeniem beatyfikacji. 
Spotkania połączono z promocją książek prezentujących osobę i nauczanie przyszłego Świętego.
Spotkanie 1 - „Człowiek niezwykłej miary” 
Spotkanie odbyło się 14 lutego 2019 r., wraz z prezentacją książki pod tym samym tytułem wyd. „Fundacje czas to 
Miłość”. W spotkaniu wzięli udział redaktorzy książki oraz goście specjalni: ks. Aleksander Ziejewski – postulator w 
procesie cudu na terenie Polski oraz prof. Wenancjusz Domagała – członek Komisji lekarskiej Księdza Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 
Spotkanie 2 - Stefan Kardynał Wyszyński – Jasnogórskie wspomnienia
Odbyło się 25 marca 2019r. Zaprezentowana została książka Wyd. Paulinianum: „Stefan Kardynał Wyszyński. 
Jasnogórskie wspomnienia. Zapiski osobiste”. W spotkaniu udział wzięli: Anna Zyskowska, redaktorka książki; o. 
Samuel Pacholski, dyrektor Wydawnictwa Paulinianum, a także goście specjalni: bp Andrzej Przybylski, biskup 
pomocniczy arch. częstochowskiej; o. Józef Płatek, świadek życia i jasnogórskiej posługi Prymasa Wyszyńskiego, 
były generał Zakonu Paulinów; Stanisława Nowicka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Obecna była także 
rodzina o. Zachariasza Jabłońskiego (siostra o. Zachariasza – Eugenia oraz stryjeczny brat Sławomir wraz z żoną 
Grażyną), a także przedstawiciele Zakonu Paulinów: o. Izydor Matuszewski, były generał Zakonu Paulinów i o. 
Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry. 
Spotkanie 3 - W Maryi pomoc – rozważania majowe
Kolejne spotkanie miało miejsce 30 kwietnia 2019 r. Zaprezentowana została książka „W Maryi pomoc”. 
Zaproszonymi gośćmi byli: Anna Rastawicka, bliska współpracowniczka Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego i członkini Instytutu Prymasowskiego, Katarzyna Pazdan, animatorka Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego; o. Stanisław Jarosz, paulin, krajowy duszpasterz Duchowej Adopcji oraz ks. Teofil Siudy, krajowy 
duszpasterz Pomocników Matki Kościoła. 
Spotkanie 4 - Wolność - powracające wezwanie
Czwarte spotkanie odbyło się w dniu rocznicy śmierci Prymasa Wyszyńskiego,
28 maja. Podczas spotkania zaprezentowana została książka „W obronie wolności Narodu” – ks. prof. Zdzisława 
Struzika, dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, który także uczestniczył w naszym spotkaniu. 
Wśród zaproszonych gości byli także: Monika Rogozińska – dziennikarka, autorka książek, himalaistka oraz dr 
Andrzej Sznajder – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
Spotkanie 5 – Kardynał Stefan Wyszyński – Pasterz i Nauczyciel
17 czerwca 2019 r. odbyło się piąte spotkanie pt. Kardynał Stefan Wyszyński – Pasterz i Nauczyciel połączone z 
prezentacją albumu wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Prymasowski. W spotkaniu udział wzięli: 
Beata Mackiewicz – kierownik Wydawnictwa „Soli Deo”, redaktor „Dzieł zebranych” Stefana Kard. Wyszyńskiego; dr 
Rafał Łatka – pracownik IPN, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN pt. „Władze komunistyczne wobec 
Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989 oraz ks. dr hab. Dominik Zamiatała – prof. na Wydziale 
Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie.
Spotkanie 6 - „Ojciec mój z upodobaniem pielgrzymował na Jasną Górę”
Kolejne spotkanie miało miejsce 27 września. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi dotyczyła książki Piotra Kordyasza 
„Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Kardynała Wyszyńskiego”. W spotkaniu wzięli udział: Piotr Kordyasz – autor 
książki; Gabriela Szulik – redaktor Małego Gościa Niedzielnego oraz Michalina Jankowska – pedagog, dyrektor 
Instytutu Prymasowskiego.
Spotkanie 7 - Wszystko to Twoje zwycięstwo
Siódme spotkanie odbyło się 27 października. Dyskusja toczyła się wokół książki kard. Stefana Wyszyńskiego „Z 
głębi duszy. Kalendarzyk łaski”. Wśród zaproszonych gości byli: Iwona Czarcińska – redaktor dzieł Prymasa 
Wyszyńskiego i ks. Andrzej Gałka – historyk, rektor kościoła pw. św. Marcina w Warszawie.
Spotkanie 8 - Po prostu beatyfikacja
Ostatnie spotkanie z cyklu „Prymas Jasnogórskie w drodze na ołtarze” odbyło się 27 listopada. Tym razem mowa 
była o tym co znaczy błogosławiony. Wśród gości obecni byli: bp Andrzej Przybylski z Częstochowy, o. Stanisław 
Przepierski, dominikanin i Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu „Stacja 7”. 
Spotkania prowadziła Małgorzata Bartas-Witan z redakcji katolickiej Polskiego Radia 1. W każdym ze spotkań 
uczestniczyło od. 40 - 50 osób. Odbywały się one w bibliotece Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Zapowiedzi, 
sprawozdania  ze spotkań oraz zapis dźwiękowy i filmowy, znajduje się na stronie Instytutu jako materiał formacyjny.

3. Od 2 kwietnia, przez siedem kolejnych miesięcy przeprowadzono cykl spotkań pt. „Katechezy maryjne z Janem 
Pawłem II, w 40 rocznice papieskiej pielgrzymki do ojczyzny i na Jasną Górę”. Katechezy prowadził dr Wincenty 
Łaszewski, mariolog wraz z o. Wojciechem Decem. Miejsce: w kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze: 
1 Katecheza – 2 kwietnia – „U Jezusa my na ordynansie, słudzy Maryi”. Prawdziwa maryjność to prawdziwe 
chrześcijaństwo.
2 Katecheza – 12 maja – „Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę”. Tu mieszka nasza 
Matka! Cała dla wszystkich swoich dzieci. 
3 Katecheza – 9 czerwca – „Kochany Księże Prymasie!”. Związek jasnogórskiego nauczania papieża Jana Pawła z 
programem Kardynała Wyszyńskiego.
4 Katecheza – 8 września – „Program duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym!”. Polska maryjność 
wizją Polski jutra i przyszłego Kościoła. 
5 Katecheza – 13 października – „Tu bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki”. Spotkanie serc. Czyli 
poznanie Prawdy o Kościele i Polsce.   
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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)

6 Katecheza – 10 listopada – „Milenijny Akt oddania Maryi mówi o niewoli”. Pytanie o wolność, którą obdarzył nas 
Bóg. 
7 Katecheza – 8 grudnia – „Zawierzenie do najdalszych granic miłości”. Profetyczny akt odmówiony przez Papieża i 
przez nas. 
Spotkania poprzedzone były materiałem filmowym - fragmentem zapisu homilii Jana Pawła z 6 czerwca 1979 roku z 
Jasnej Góry, przygotowanym przez p. Grzegorza Juziaka i Przemysława Molika. W każdym ze spotkań uczestniczyło 
od 50 -100 osób. Odbywały się w Sali Różańcowej na Jasnej Górze. Zapowiedzi, sprawozdania  ze spotkań oraz 
zapis dźwiękowy i filmowy, znajduje się na stronie Instytutu jako materiał formacyjny. Cykl spotkań był realizowany 
we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Fundacją Kresy w ramach programu „Niepodległa”.
4. Inne spotkania:
- 1 czerwca 2019 r. włączyliśmy się w organizację XXXI Spotkania Trzeźwościowego na Jasnej Górze. Nasze 
zaangażowanie obejmowało udział w realizacji programu TVP - „Ocaleni” oraz pierwszy otwarty miting „Wspólnoty 
św. Jakuba”, 12 Kroków dla chrześcijan. 
- 15 czerwca 2019 r. wraz z redakcją Małego Gościa Niedzielnego, zorganizowaliśmy spotkanie dla  dzieci pt. Małych 
Pomocników Maryi. Sala papieska. Spotkanie połączono z koncertem i prezentacją dzieła duchowej adpocji wśród 
dzieci, zaprezentowanej w formie wystąpienia teatralnego dzieci. 
22 czerwca 2019 r. wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Stowarzyszeniem Solidarność i 
Niezawisłość została otwarta na wałach jasnogórskich wystawa „Wstańcie, chodźmy” w 40 rocznice pielgrzymki Jana 
Pawła Ii do Ojczyzny. Następnie w sali biblioteki Instytutu odbyła się sesja popularnonaukowa: „Na drodze do 
wolności. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1979 r.”.
7 września 2019 r. zorganizowaliśmy wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, musical „Życie 
Maryi”, w wykonaniu  zespołu „Guadalupe” z Lublina. Sala papieska.
19 i 20 października 2019 r. - zorganizowaliśmy spotkania formacyjne z biblii pt. „Maryja jakiej nie znamy” - warsztaty 
z Maryją i Jej Ikonami, które poprowadził o. Roman Łaba, paulin z Kijowa. 
9 i 10 grudnia 2019 r. włączyliśmy się jako partnerzy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Komisji Maryjnej 
Episkopatu Polski i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego w organizację II Konferencji maryjnej pt. „Jasna Góra – 
skarbiec kultury polskiej i europejskiej”. Prelegenci zastanawiali się nad fenomenem jasnogórskiego Obrazu Matki 
Bożej, w wymiarze historycznym i w szeroko rozumianym kontekście kulturowym.
II. Działalnoś
 Biblioteki Maryjnej JIM, w 2019 r.

1. Bibliotekę obsługuje dwóch pracowników etatowych.
2. Zbiory obejmują 17 797 książek skatalogowanych oraz 18 polskich i 12 zagranicznych kompletów czasopism, 
których prenumerata została odnowiona na rok 2020, multimedia, pamiątki pielgrzymie, zdjęcia, pocztówki, druki 
ulotne, plakaty, unikatowe i niezwykle cenne archiwalia, prace magisterskie 68 sztuk o tematyce mariologicznej. 
3. W roku 2019 zbiory wzbogaciły się o 457 książek, w tym 304 to dary – wymiana między- biblioteczna i dary od 
osób prywatnych. Z funduszu Klasztoru OO. Paulinów zakupiono 153 pozycji książkowych. Biblioteka przechowuje 
ponad 6000 Ksiąg Czynów Soborowych, w katalogu z 25 diecezji.  
4. Z biblioteki na miejscu skorzystało 149 czytelników z 548 woluminów, na zewnątrz wypożyczono 398 pozycji 
książkowych 134 czytelnikom. Codziennie udzielane są odpowiedzi elektroniczne, telefoniczne: udostępnienia 
materiałów, skany, pomoc w poszukiwaniach bibliotecznych. Wizyt bibliotecznych odnotowano - 343. Czytelnicy 
skorzystali ogółem z 946 pozycji książkowych i 37 czasopism.
5. Skatalogowano 482 książki.

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

1200

5
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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)

puste

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

Od lutego do grudnia 2019 roku odbył się cykl ośmiu 
comiesięcznych spotkań pt.: „Prymas Jasnogórski w 
drodze na ołtarze”, mający na celu poznanie osoby, 
nauczania i świętości sługi Bożego, przed ogłoszeniem 
beatyfikacji.

Od 2 kwietnia, przez siedem kolejnych miesięcy 
przeprowadzono cykl spotkań pt. „Katechezy maryjne z 
Janem Pawłem II, w 40 rocznice papieskiej pielgrzymki 
do ojczyzny i na Jasną Górę”.

wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w 
Katowicach i Stowarzyszeniem Solidarność i 
Niezawisłość została otwarta na wałach jasnogórskich 
wystawa „Wstańcie, chodźmy” w 40 rocznice 
pielgrzymki Jana Pawła Ii do Ojczyzny. Następnie w sali 
biblioteki Instytutu odbyła się sesja popularnonaukowa: 
„Na drodze do wolności. Pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II na Jasnej Górze w 1979 r.”

Zorganizowaliśmy koncert kolęd oraz  wraz z 
Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, 
musical „Życie Maryi”
zorganizowaliśmy spotkania formacyjne z biblii pt. 
„Maryja jakiej nie znamy” - warsztaty z Maryją i Jej 
Ikonami, które poprowadził o. Roman Łaba, paulin z 
Kijowa. 
9 i 10 grudnia 2019 r. włączyliśmy się jako partnerzy 
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Komisji 
Maryjnej Episkopatu Polski i Polskiego Towarzystwa 
Mariologicznego w organizację II Konferencji maryjnej 
pt. „Jasna Góra – skarbiec kultury polskiej i 
europejskiej”.

0,00 zł
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2 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

wraz z redakcją Małego Gościa Niedzielnego, 
zorganizowaliśmy spotkanie dla  dzieci pt. Małych 
Pomocników Maryi. Sala papieska. Spotkanie połączono 
z koncertem i prezentacją dzieła duchowej adopcji 
wśród dzieci, zaprezentowanej w formie wystąpienia 
teatralnego dzieci.

Razem z ojcami paulinami z Jasnej Góry w sobotę 15 
czerwca na Jasnej Górze organizujemy spotkanie 
Pomocników Maryi, Matki Kościoła

Program Spotkania:

10.00-11.00 - rejestracja grup w sali papieskiej (na 
Jasnej Górze)

11.00 - Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu

Po Mszy Św. (przejście do sali papieskiej):

- spotkanie w gronie Pomocników Maryi Matki Kościoła

- opowieść o Stefku Wyszyńskim

- przedstawienie "List do nieba" w wykonaniu Małych 
Pomocników Boga 

- gry i zabawy, rozstrzygniecie konkursu na "Sukienkę 
Matki Bożej"

Ok. 15.00 błogosławieństwo i zakończenie spotkania

0,00 zł

3 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Włączyliśmy się w organizację XXXI Spotkania 
Trzeźwościowego na Jasnej Górze. Nasze zaangażowanie 
obejmowało udział w realizacji programu TVP - 
„Ocaleni” oraz pierwszy otwarty miting „Wspólnoty św. 
Jakuba”, 12 Kroków dla chrześcijan. Jasnogórski Instytut 
Maryjny i wspólnota „ocalanych” zorganizowali 
spotkanie w ramach 31. Spotkania Anonimowych 
Alkoholików na Jasnej Górze. „Przyjechałem na Jasną 
Górę w związku z tym, że świętują tutaj ‚Ocaleni’, a 
ocalenie to jest to, czego doświadczyłem w życiu – 
wyznał Rafał autor programu telewizyjnego z serii 
‚Ocaleni’. Spotykają się tutaj wspólnoty 12-krokowe, 
głównie anonimowi alkoholicy, Al-Anon, ale także 
depresanci, hazardziści. My przyjechaliśmy z grupą ludzi 
ze wspólnoty św. Jakuba, która niesie to orędzie 12-
krokowe, by pomagać ludziom, którzy są nałogowymi 
grzesznikami, nałogowymi faryzeuszami, ludźmi, którzy 
choć są praktykujący, to nie dość wierzący
Program Ocaleni (emitowany przez TVP w czwartek) 
prezentuje historie osób, którzy doświadczyły „piekła 
nałogu”, ale w którymś momencie rozpoznali swój 
problem i teraz żyją w trzeźwości. Autor programu Rafał 
Porzeziński rozmawia z rodzinami bohaterów oraz 
osobami, które pomogły im wyjść z uzależnienia. 
Zauważa – „prowadzę od 1,5 roku w Telewizji Polskiej 
taki program, który się nazywa ‘Ocaleni’, to była też 
okazja, żeby zaprosić tych wszystkich,

0,00 zł
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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

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 

1

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

We współpracy z wydawnictwem "Paulinianum" 
wydanie oraz rozprowadzenie ksiązki O. Stanisława 
Przepierskiego  
"Opatrznościowy Pasterz"

Beatyfikacja Stefana kard. Wyszyńskiego, 
Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, jest szczególnym 
darem Bożej Miłości.
Z zachowanych autobiograficznych zapisków 
Prymasa wyłania się portret człowieka o 
niezwykłej wrażliwości na sprawy Boże, ludzkie i 
narodowe. Stąd też w doborze tekstów 
składających się na niniejsze czytanki kierowałem 
się właśnie tą bazą dokumentalną. Częstym 
przywoływaniem zwierzeń Sługi Bożego Księdza 
Prymasa Wyszyńskiego, pragnąłem osiągnąć 
wyjątkowy i niepowtarzalny klimat świadectwa 
Pasterza, stworzyć wrażenie bezpośredniego 
spotkania z Człowiekiem, którego duchowa 
wrażliwość nie może umrzeć! Z Człowiekiem 
wypowiadającym od serca takie słowa, które 
zawsze trafiają do sumień, zapadają w pamięć, są 
ponadczasowe. Jego przesłanie, swoisty apel 
Budowniczego gmachu wiary i Ojczyzny, nie 
powinien pójść w zapomnienie. 

Był przecież Ojcem, wszczepionym w nerw Historii; 
Strażnikiem Orlich Gniazd stającym u Chrzcielnicy 
Polski, Obrońcą duszy i sumienia chrześcijańskiego, 
Rzecznikiem Mężnej i Nieprzeterminowanej 
Wierności - Opatrznościowym Pasterzem!Jak to 
wszystko oddać w 31 krótkich rozważaniach? 
Niech więc te czytanki będą skromną próbą 
oddania Bogu, Matce Najświętszej i naszemu 
wielkiemu Prymasowi, hołdu

0,00 zł
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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) 41 868,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32 250,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 618,00 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 0,00 zł

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)

16 026,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

306,59 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 16 332,72 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 25 535,28 zł
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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.

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

0 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

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

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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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 
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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mariusz Tabulski Data wypełnienia sprawozdania 2020-11-30
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