
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

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 2020-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina LEŚNICA

Powiat STRZELECKI

Ulica KLASZTORNA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość GÓRA ŚW. 
ANNY

Kod pocztowy 47-154 Poczta GÓRA ŚW. ANNY Nr telefonu 

Nr faksu E-mail spmf@poczta.onet.pl Strona www www.pomagam-misjom.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-08-20

2007-08-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16014770400000 6. Numer KRS 0000286552

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

Karol Gawlik Przewodniczący TAK

Bernard Kurowski Wiceprzewodniczący TAK

Maria Kanas Sekretarz TAK

Jan Kalnik Członek TAK

Brygida Steindor Członek 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

Bogumiła Stadnik Przewodnicząca TAK

Krystian Unsner Wiceprzewodniczący TAK

Robert Wojewódzki Członek TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH IM. O. DOMINIKA KIESCHA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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

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)

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

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, działających zgodnie z 
obowiązującym porządkiem prawnym RP. Terenem działania jest Polska, a także teren innych krajów z 
poszanowaniem tamtejszego prawa. Celem Stowarzyszenia jest pomoc materialna i finansowa ubogim 
społeczeństwom w krajach misyjnych poprzez wspieranie pracy misjonarzy franciszkańskich Zakonu Braci 
Mniejszych Prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu.
W 2019 we współpracy z misjonarzami zrealizowano 6 projektów misyjnych w Ukrainie i Togo wspomagając rozwój 
lokalnych wspólnot i społeczności poprzez udział w kosztach utrzymania obiektów służących społecznościom 
lokalnym, oraz poprzez zakup wyposażenia do tych obiektów. Stowarzyszenie angażuje się w działalność na rzecz
edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży partycypując m.in. w kosztach opłaty za naukę uczniów w szkole, 
zakup przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych. Od wielu już lat stowarzyszenie dofinansowuje działalność 
kuchni charytatywnej w Ukrainie przez udział w kosztach zakupu produktów żywnościowych.
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe również przez działalność informacyjną o krajach trzeciego świata, o ich 
kulturze, aktualnych problemach i ich przyczynach i pracy misjonarzy poprzez publikacje materiałów na stronie 
internetowej Stowarzyszenia i w mediach społecznościowych oraz za pomocą folderów, ulotek i Biuletynu 
informacyjnego. Stowarzyszenie współpracuje w tym zakresie z innymi kościelnymi organizacjami, głównie z 
Referatem Misyjnym w Górze Św. Anny. W ramach współpracy prowadzono spotkania animacyjne w szkołach oraz 
parafiach. Corocznie wspólnie z Referatem Misyjnym organizowany jest bal charytatywny na rzecz misji.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

0

3
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie pomaga rodzinom z problemami  
finansowymi w kształceniu ich dzieci przez pomoc w 
zakupie książek, przyborów szkolnych, pomocy 
dydaktycznych. W 2019 taką pomoc otrzymały dzieci ze 
szkoły w Malaw i (3 projekty)  i Togo (jeden projekt). W 
wiejskich szkołach brakuje klas, wyposażenia, ławek, 
pomocy dydaktycznych a dzieci i młodzież chcą się 
uczyć. Mimo dużego zaangażowania lokalnej ludności 
wielu rodzin nie stać na kształcenie dzieci i 
antycypowanie w kosztach rozwoju szkół. Aby 
umożliwić dzieciom zdobywanie wiedzy, stowarzyszenie 
dofinansowało zakup ławek, książek, przyborów 
szkolnych, opłatę za naukę w szkole, budowę muru 
wokół szkoły podstawowej w Dowa.

11 912,50 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie dofinansowało zakup 11 rowerów dla 
katechistów, którzy pracują, jako wolontariusze (misja w 
Togo). Za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia – 
utrzymują się z uprawy ziemi. Mieszkają w wioskach, 
gdzie są kaplice, również muszą dotrzeć do innych 
wiosek z posługą. Z uwagi na brak środków komunikacji 
posługują się rowerami. Uczą Katechezy podczas 
nieobecności kapłana, sprawują Liturgię Słowa w 
Niedzielę. Katechiści prowadzą w różne spotkania czy 
zajęcia: formacyjne, praktyczne związane z nauką 
zawodów, muzyczne. Pomagają w organizacji lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, religijnych. 
Działają na rzecz integracji lokalnych środowisk (w tym 
muzułmańskich i katolickich).

4 363,33 zł

3 działalność charytatywnej Stowarzyszenie we współpracy z misjonarzem od wielu 
już lat wspiera działalność kuchni charytatywnej 
prowadzonej przez franciszkanów na misji Tarnopolu na 
Ukrainie. Z kuchni regularnie korzysta pomiędzy 45 a 50 
osób z rodzin wielodzietnych, biednych, ponadto 
bezdomni i osoby uzależnione. Dla wielu z tych osób to 
jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Stowarzyszenie 
uczestniczy w kosztach zakupu żywności, paczek 
świątecznych zawierających żywność i środki 
higieniczne czy w kosztach organizacji wigilii dla 
podopiecznych kuchni.

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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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) 28 501,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 28 451,08 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 50,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 920,00 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 15 085,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 16 275,83 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)

33 946,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży 11 912,50 zł

2 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 4 363,33 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

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) 33 946,91 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -5 445,83 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

29 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)

9 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

Karol Gawlik, Bernard Kurowski, 
Maria Kanas, Brygida Steindor, 

Jan Kalnik
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-10
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