
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Instytut na koniec roku dysponował środkami pieniężnymi w kwocie: 38396,89  zł

w tym:

- kasa: 3615,72

- rachunek bankowy: 34781,17

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura przychodów :

-darowizny- 5365,30 zł,

- przychody z 1%- 4079,70 zł,

RAZEM: 9445 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty organizacji spotkań: 6773,05 zł,

Opłaty bankowe: 143 zł,

Opłaty KRS: 250 zł,

Darowizna na cele statutuwe Instytut Prymasa Wyszyńskiego: 1000 zł,

Darowizna na Stowarzyszenie Wiosna: 344,30 zł.

RAZEM: 8510,35 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został powiększony o zysk netto za 2020 rok.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano przychody z 1% w wykokosci 4079,70 zł. Wydatkowano je w całości na organizację spotkań.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
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rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-06-25

Data zatwierdzenia: 2022-08-25

Małgorzata Kożuch Grzegorz Prus

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-25

Małgorzata Kożuch

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Prus

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
42-225 CZĘSTOCHOWA
UL. KORDECKIEGO 2 
0000778998

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 37 462,24 38 396,89

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 37 462,24 38 396,89

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 37 462,24 38 396,89

PASYWA

A. Fundusz własny 37 462,24 38 396,89

I. Fundusz statutowy 25 535,28 37 462,24

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 11 926,96 934,65

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 37 462,24 38 396,89

Data zatwierdzenia: 2022-08-25
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY UL. KORDECKIEGO 2 42-225 CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE

KS 0000778998

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Brak okolicznosci wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalnosci.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Należnosci i roszczenia wycenia się w wartości nominalnej, wymaganej do zapłaty. Zobowiązania wycenia się na dzień powstania w wartości
nominalnej wymaganej do zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa wycenia sie w wartoci nominalnej. Instytut, środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne amortyzuje metoda liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. Rachunek zysków i strat
jest sporządzony metodą porównawczą.

Data sporządzenia: 2022-06-25

Data zatwierdzenia: 2022-08-25

Małgorzata Kożuch Grzegorz Prus

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-25

Małgorzata Kożuch

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Prus

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
42-225 CZĘSTOCHOWA
UL. KORDECKIEGO 2 
0000778998

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 58 120,40 9 445,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 28 784,60 9 445,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 29 335,80 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 43 758,55 8 117,35

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 43 758,55 8 117,35

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 14 361,85 1 327,65

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 2 434,89 393,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 11 926,96 934,65

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 11 926,96 934,65

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 11 926,96 934,65

Data zatwierdzenia: 2022-08-25

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-12

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 gprus@wp.pl 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

Grzegorz Prus Dyrektor Instytutu TAK

Mateusz Walczak Zastępca Dyrektora 
Instytutu

NIE

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

Roman Lukoszek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Łoza Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Paweł Pacholski Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12 1



Jasnogórskim Instytutem Maryjnym, którego częścią jest Biblioteka Maryjna, od dnia 1 X 2020 r. kieruje o. dr 
Grzegorz Prus. Dekretem z dnia 10.11.2021 r. Generał Zakonu Paulinów powołał nowy skład Rady Rewizyjnej 
Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego w skład której aktualnie wchodzą: o. Roman (imię zakonne Michał) Lukoszek 
jako przewodniczący, o. Paweł (imię zakonne Samuel) Pacholski oraz o. Piotr Łoza. O. Generał odwołał z członów 
tejże Komisji o. Mariana Waligórę oraz o. Kazimierza Manieckiego.  Dekretem z dnia 4.12.2021 r. mianował 
Zastępcą Dyrektora Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego o. Mateusza Walczaka. Instytut prowadzi Jasnogórską 
Bibliotekę Maryjną. Decyzją przełożonych od września 2021 r. Jasnogórski Instytut Maryjny został połączony osobą 
dyrektora z Redakcją Dwumiesięcznika „Jasna Góra”. 
Instytut posiada status Organizacji Porządku Publicznego. W minionym roku złożono wymagane sprawozdania za 
rok 2020 do Przeora Jasnej Góry i Kurii Generalnej Zakonu oraz uzyskano aprobatę Komisji Rewizyjnej oraz 
Generała Zakonu. Złożono również wymagane sprawozdania do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru 
Sądowego i Narodowego Instytutu Wolności.
Jasnogórski Instytut Maryjny realizując cele statutowe w roku 2021 podjął następujące działania:
- Wspólnie z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego oraz oddziałem w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia 
Civitas Christiana Instytut zorganizował cykl jasnogórskich spotkań poświęcony życiu, dziełu i duchowości Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Tym razem pod hasłem „W oczekiwaniu na beatyfikacją Prymasa 
Jasnogórskiego”. W czasie ich trwania  podejmowano refleksję nad Aktem oddania Polski w Macierzyńską Niewolę 
Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego z 3 V 1966 r. Spotkania odbywały się w Sali Papieskiej 
na Jasnej Górze, od stycznia do kwietnia, zawsze 27 każdego miesiąca, o godzinie 19.30. Spotkania były 
transmitowane przez Radio Jasna Góra oraz dostępne na jasnogórskim kanale You Tube. Spotkania prowadziła p. 
redaktor Izabela Tyras. Do patronatu medialnego wydarzenia zostały poproszone się: Redakcja Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela”, Radio Jasna Góra oraz Raz Radio Fiat. W tygodniku „Niedziela”  ukazał się artykuł dyrektora 
Instytutu na temat Milenijnego Aktu Oddania zapowiadający cykl spotkań a po każdym z nich ukazywały się teksty 
wybranych prelegentów wygłoszone w czasie spotkań jasnogórskich.  
    Spotkania miały następującą tematykę prezentująca istotne treści Aktu oddania Polski w Macierzyńską Niewolę 
Maryi, Matki Kościoła z r. 1966:

Spotkanie 1 w dniu 27 stycznia 2021 było poświęcone tematowi Kościoła. Zaproszonymi prelegentami byli: bp 
Andrzej Przybylski z Częstochowy, jeden z inicjatorów akcji „Kocham Kościół” oraz Anna Rastawicka (Instytut 
Prymasa Wyszyńskiego) świadek życia i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego. Ponadto w spotkaniu wzięli udział o. 
Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów o raz przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, którzy skierowali do 
zebranych słowa na inaugurację nowego cyklu spotkań. 

Spotkanie 2 w dniu 27 lutego 2021 było poświęcone tematowi systemu wartości. Zaproszonymi prelegentami byli: 
Czesław Ryszka, były senator RP, publicysta, pisarz, autora między innymi książki - „Prymas na trudne czasy” oraz 
ks. prof. Janusz Królikowski, mariolog, członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członek zwyczajnego 
Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. 

Spotkanie 3 w dniu 27 marca 2021 było poświęcone tematowi młodzieży. Zaproszonymi prelegentami byli: Michalina 
Janowska Dyrektor Instytutu Prymasowskiego, którego celem jest propagowanie nauczania Prymasa Tysiąclecia 
poprzez działalność archiwalną, redakcyjną, wydawniczą, naukową, Renata i Robert Jaczyńscy z Częstochowy, 
rodzice i pedagodzy oraz o. dr Michał Legan, wykładowca akademicki na UPJP II w Krakowie, rzecznik Jasnej Góry. 

Spotkanie 4 w dniu 27 kwietnia 2021 było poświęcone tematowi wolności i jej zagrożeń. Zaproszonymi prelegentami 
byli: Beata Mackiewicz (Instytut Prymasa Wyszyńskiego), redaktor tekstów Prymasa Wyszyńskiego i dyrektor 
wydawnictwa „Soli Deo” oraz prof. dr hab. Andrzej Nowak, publicysta, pisarz, historyk i wykładowca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

- Nakładem wydawnictwa „Fronda” ukazała się książka Wincentego Łaszewskiego, „Stefan błogosławiony 
Wyszyński. 12 znaków Maryi”. Została ona wydana jako na podstawie serii artykułów autora drukowanych z 
inicjatywy Instytutu Maryjnego w tygodniku „Niedziela”.  

- Wraz z  oddziałem w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana dniu 28 maja 2021 r. Instytut 
brał udział w organizacji 40. rocznicy śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Dotyczyło to zwłaszcza organizacji 
spotkania w Sali Papieskiej o godz. 17. 00 w czasie którego wykład dotyczący jasnogórskiej posługi kard. Stefana 
Wyszyńskiego wygłosił o. dr Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Zakonu Paulinów oraz odbył się koncert 
kwartetu akordeonowego z Krakowa. Dyrektor Instytutu poprowadził również o godz. 19.00 na placu przed szczytem 
modlitwę różańcową z rozważaniami Prymasa Wyszyńskiego. 

- Od października 2021 r. w piątki w Radiu Jasna Góra rozpoczęły się emisje audycji na temat zasobów 
Jasnogórskiej Biblioteki Maryjnej prowadzone przez o. dyrektora biblioteki.  

- W dniu 27 października 2021 r. w jasnogórskiej konferencji dla nauczycieli woj. śląskiego „Drogowskazy 
pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”, zorganizowanej w ramach projektu „Gdy 
gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie -13 grudnia `81- Pamiętamy” przez Śląskie Kuratorium Oświaty i 
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności wziął udział dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego o. Grzegorz Prus i 

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

wygłosił referat na temat programie Milenijnego Aktu Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła 
za wolność Kościoła Chrystusowego.
- W dniu 28 października 2021 Instytut zorganizował promocję książki „Głos z Jasnej Góry” kard. Stefana 
Wyszyńskiego wydanej przez Wydawnictwa „Soli Deo” oraz „Paulinianum” przy współudziale klasztoru na Jasnej 
Górze oraz Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego z lat 1956 – 1980. To pierwsze wydanie w 
całości, bez ingerencji komunistycznej cenzury. W spotkaniu brali udział: o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry, 
Beata Mackiewicz, redaktor tekstów, dyrektor wydawnictwa „Soli Deo” oraz Anna Rastawicka, obie z Instytutu 
Prymasa Wyszyńskiego. Spotkanie poprowadziła Izabela Tyras, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry News. 

- Ponadto dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego brał udział w pracach zespołu specjalistów opracowujących 
założenia „Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów” powstającego z inicjatywy Zakonu Paulinów i 
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz przy udziale Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w 
Krakowie. 

- Instytut troszczył się o promocję swojej działalności w mediach: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Biuro Prasowe 
Jasnej Góry, Radio Jasna Góra, Radio Fiat,  oraz własną stronę internetową.  

Sprawozdanie z działalności Jasnogórskiej Biblioteki Maryjnej za rok 2021

Zbiory obejmują ok. 19 500 książek, w tym skatalogowanych jest 16 975 książek oraz 28 polskich i 15 zagranicznych 
kompletów czasopism, których prenumerata została odnowiona na rok 2022, multimedia, pamiątki pielgrzymie, 
zdjęcia, pocztówki, druki ulotne, plakaty, unikatowe i niezwykle cenne archiwalia, prace magisterskie 70 sztuk o 
tematyce mariologicznej oraz foldery z różnych sanktuariów świata i z Polski. Foldery te zostały uporządkowane w 
tym roku kalendarzowym i skatalogowane w programie Microsoft Excel. Zbiory obejmują 67 folderów zagranicznych i 
159 folderów polskich.
W roku 2021  zbiory wzbogaciły się o 465 książek, w tym 196 to dary – wymiana między-biblioteczna i dary od osób 
prywatnych. Z funduszu Klasztoru OO. Paulinów zakupiono 269 pozycji książkowych. Biblioteka przechowuje ponad 
6000 Ksiąg Czynów Soborowych.  W Bibliotece znajduje się katalog tychże Ksiąg – 25 diecezji skatalogowanych w 
programie Microsoft Excel. Z biblioteki na miejscu skorzystało 240 czytelników z 564 woluminów, na zewnątrz 
wypożyczono 266 pozycji książkowych 136 czytelnikom. Udzielane są też odpowiedzi elektroniczne, telefoniczne: 
udostępnienia materiałów, pomoc w poszukiwaniach bibliotecznych. Wizyt bibliotecznych odnotowano 376. 
Czytelnicy skorzystali ogółem z 789  pozycji książkowych i 41 czasopism. W ramach współpracy z główną Biblioteką 
Jasnogórską skatalogowano 258 książek. Poddano renowacji 6 książek, oprawiono czasopisma za 2020 rok – 33 
sztuki. Prowadzona wymianę biblioteczną z Bibliotekami zrzeszonymi w Federacji FIDES. 
Biblioteka zrzeszona jest w Federacji Bibliotek kościelnych FIDES, regularnie opłacana jest składka członkowska 
Fides i prenumerowany jest Biuletyn Bibliotek Kościelnych FIDES. W dniach 8-10 września 2021 r. dyrektor biblioteki 
o. Grzegorz Prus wziął udział w XXVI Walnym Zgromadzeniu Federacji które odbyło się w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Częstochowie. Pomalowane zostało jedno pomieszczenie biurowe i wykonane zostały nowe rolety do 
3 okien by chronić przed słońcem czasopisma i książki na korytarzu. Biblioteka finansowana jest przez Klasztor na 
Jasnej Górze i jest objęta księgowością klasztoru.  

Sprawozdanie z działalności redakcji Dwumiesięcznika Jasna Góra 
za rok 2021

Dwumiesięcznik „Jasna Góra” jest pismem sanktuarium jasnogórskiego oraz posiada pozwolenie stosownych 
przełożonych na publikację treści o tematyce religijnej dotyczącej wiary i moralności. Od września 2021 r. Redakcja 
Dwumiesięcznika została, o czym wspomniano wyżej, powiązana z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym. 
O września 2021 r. w miejsce o. Tomasza Leśniewskiego redaktorem naczelnym Dwumiesięcznika został dyrektor 
JIM o. dr Grzegorz Prus. Wydawcą gazety jest Klasztor Paulinów na Jasnej Górze, stąd też finansowaniem oraz 
księgowością zajmuje się klasztor.  Przygotowanie materiałów do kolejnego numeru jest wykonywane w redakcji. 
Skład oraz druk odbywa się w częstochowskiej drukarni „Garmond”.  Aktualny nakład Dwumiesięcznika to 4000 
egzemplarzy.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

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

1. Wspólnie z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego oraz 
oddziałem w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia 
Civitas Christiana Instytut zorganizował cykl 
jasnogórskich spotkań poświęcony życiu, dziełu i 
duchowości Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Tym razem pod hasłem „W oczekiwaniu na beatyfikacją 
Prymasa Jasnogórskiego”. W czasie ich trwania  
podejmowano refleksję nad Aktem oddania Polski w 
Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła, za 
wolność Kościoła Chrystusowego z 3 V 1966 r. Spotkania 
odbywały się w Sali Papieskiej na Jasnej Górze, od 
stycznia do kwietnia, zawsze 27 każdego miesiąca, o 
godzinie 19.30. Spotkania były transmitowane przez 
Radio Jasna Góra oraz dostępne na jasnogórskim kanale 
You Tube.

1 800,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Wraz z oddziałem w Częstochowie Katolickiego 
Stowarzyszenia Civitas Christiana w dniu 28 maja 2021 
r. Instytut brał udział w organizacji 40. rocznicy śmierci 
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dotyczyło to 
zwłaszcza organizacji spotkania w Sali Papieskiej na 
Jasnej Górze  w czasie którego wykład dotyczący 
jasnogórskiej posługi kard. Stefana Wyszyńskiego 
wygłosił o. dr Arnold Chrapkowski, przełożony 
generalny Zakonu Paulinów. Ponadto uczestnicy 
spotkania wysłuchali koncertu kwartetu 
akordeonowego z Krakowa, który wykonał utwory 
klasyczne oraz religijne w tym autorskie kompozycje 
kierownika zespołu o. Ireneusza Wybraniaka, paulina.

2 200,00 zł

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

8000

2
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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) 9 445,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 445,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 9 445,00 zł

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)

8 117,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

393,00 zł

0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 510,35 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 079,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4 079,70 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. 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 Organizacja spotkań i koncertu 4 079,70 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 934,65 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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

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

organizacji

Grzegorz Prus Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-12

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12 8


	Informacja dodatkowa
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

