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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-08-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KOSZALIN

Powiat KOSZALIN

Ulica UL. ZIELONA Nr domu 38 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-664 Poczta KOSZALIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail wiechowski@interia.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-05-26

2019-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36736279900000 6. Numer KRS 0000679976

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAŁGORZATA KOPACZ PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

ZBIGNIEW CHLEBOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

WOJCIECH OSUCH CZŁONEK ZARZĄDU 
FUNDACJI

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

EWA SZCZUCHNIAK CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

ROMUALD DRAGAN CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

KRZYSZTOFA GUTOWSKA CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

JOLANTA CZERWONKA CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

FUNDACJA PRZYMIERZE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.)  Projekt pastoralny: KAZANIA NA GÓRZE, którego organizacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja Przymierze. To spotkania 
z formułą katechezy dla osób dorosłych: małżonków, osób samotnych, doświadczonych życiem, seniorów ale także ludzi 
młodych i poszukujących sensu życia. Spotkania otwarte dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę, duchowość 
chrześcijańską oraz życie z wiary oparte na wartościach. Katechezy odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od kwietnia 2021 - 
października 2022 r. i związane były z tematem: "7 Spotkań z Jezusem". Konferencje odbywały się przy Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, natomiast spotkania z uczestnikami miały miejsce w wolnej przestrzeni, 
na powietrzu pod Gościńcem. Fundacja Przymierze po raz drugi, otwierając się na potrzeby uczestników, prowadzi na żywo 
transmisję z Kazań na Górze, korzystając z usługi telewizji internetowej "Dobre Media Nowej Ewangelizacji". 
Dostępność w mediach społecznościowych bezpośrednia transmisja katechezy - za pośrednictwem YouTube DOBRE MEDIA oraz 
na Facebooku Fundacja Przymierze facebook.com/fundacjaprzymierze; www.fundacja-przymierze.pl Zagadnienia podejmowane 
w minionym roku: 
• 25/04/ - "7 Spotkań z Jezusem - Tomasz" - ks. dr Wojciech Parfianowicz, redaktor Gościa Niedzielnego, rzecznik Kurii Biskupiej, 
wykładowca WSD Koszalin. «W tym roku zatrzymujemy się na poszczególnych spotkaniach Jezusa z różnymi osobami, które są 
opisane w Ewangelii - te spotkania mogą nam coś bardzo ważnego powiedzieć. Na tym spotkaniu - pierwszym w tym roku 
Kazaniu na Górze - przypominamy sobie św. Tomasza, a dokładnie to spotkanie w Wieczerniku, kiedy św. Tomasz nie dowierzał... 
Widzimy św. Tomasza, apostoła w sytuacji, którą moglibyśmy nazwać: trudności z wiarą - Tomasz ma problemy z wiarą (...) Każdy 
z nas albo miał, albo ma obecnie, albo będzie miał problemy z wiarą - tak po prostu jest. Taka jest natura wiary... Czasami nam 
się może wydaje, że to tak naprawdę, nie wypada mieć problemów z wiarą...»
• 30/05/ - "7 Spotkań z Jezusem - Samarytanka" - ks. dr Jarosław Kwiecień, rektor i wykładowca WSD Koszalin. «Inspiracją stała 
się tym razem ewangeliczna Samarytanka, liturgicznie rzadko słyszymy ten tekst z Ewangelii wg św. Jana, bowiem czytany jest, 
co trzy lata w okresie Wielkiego Postu.
W tej serii podglądamy i podsłuchujemy rozmowy Jezusa z ciekawymi ludźmi, albo rozmowy ciekawych ludzi z jeszcze 
'ciekawszym' Człowiekiem, bo i Bogiem zarazem, Jezusem Chrystusem. Dzisiaj Jego spotkanie z Samarytanką... Słuchajmy tej 
Ewangelii, nie tylko jako przypomnienie, ale jako Słowo Boże, z tym nastawieniem... żeby Duch Św. spróbował dotrzeć do 
naszego serca (...) Nasz Bóg jest pokorny wobec naszej słabości i nie przeszkadza Mu to, że jesteśmy grzeszni, słabi; Nasz Bóg jest 
cierpliwy, toleruje cierpliwie, że wciąż nie dorastamy do tego, co chce nam dać i powiedzieć; Pan Jezus posyłał i posyła do nas 
kobiety z dobrym słowem, z opowieścią o Nim, z Dobrą Nowiną. Czy doceniliśmy te kobiety? Może warto je wspomnieć. Jak 
wiele kobiety wniosły do mojego życia? Nie tylko  od strony wiary ale  także od strony człowieczeństwa. Coś pięknego. Czego 
nauczyłem się od kobiet?; Nie od nas zależy to wszystko co robimy, do końca  trzeba mieć ufność w Bogu; Moim pokarmem jest 
pełnić wolę Bożą, zacznijmy kochać Boże przykazania i zobaczymy, że daje to nowy 'smak' naszemu życiu.»
• 27/06/ - "7 Spotkań z Jezusem - Bartymeusz" -  ks. dr Remigiusz Szauer - prefekt i wykładowca WSD Koszalin, diecezjalny 
duszpasterz akademicki. Inspiracją stał się tym razem niewidomy od urodzenia, żebrak Bartymeusz. «Co chcemy zabrać z tego 
spotkania, to co jest cenne i nasze osobiste... To, że jest to 

coś bardzo osobistego, wskazuje na to też kontekst Ewangelii, którą chcemy rozważyć i na to też wskazuje postać, będąca 
bohaterem Ewangelii św. Marka - jest to historia Bartymeusza (...) Chrystus uzdrawia na różne sposoby, bo my jesteśmy różni: 
różne są nasze biografie, życiorysy, nasze problemy, wrażliwości i duchowości. Czasami w tłumie możemy się rozdeptać, a 
Chrystus na każdego z nas patrzy osobiście (...) Wołanie: Nauczycielu, abym przejrzał... Niewidomy Bartymeusz rozumie i dotyka 
głębi tego, co w nim jest; nazywa tę swoją chorobę, dolegliwość, określa ją wprost - on nie chce niczego doraźnego, on chce 
zmiany w swoim życiu. On chce, aby Jego życie wyglądało zupełnie inaczej.»
• 25/07/ - "7 Spotkań z Jezusem - Natanael" - o. Piotr Włodyga OSB - benedyktyn ze Starego Krakowa; biblista, pisarz, członek 
Stowarzyszenia Biblistów Polskich. «Postać Natanaela - historia ta może być dla nas zastanowieniem, zaproszeniem, aby pochylić 
się nad swoim powołaniem, generalnie nad słowem powołanie. Dzisiaj słowo powołanie nie jest modne. Powołanie mylone jest 
z karierą. Ludzie często nie szukają odpowiedzi na Boży plan wobec ich życia. Bóg powołuje nas do różnych zadań, misji, aby nas 
wychować do większej miłości. Powołanie jest drogą, aby nauczyć się kochać (...) Powołanie, to nie kariera... Kariera jest 
nastawiona na zysk, z powołania nic nie masz, ale masz szczęście. W karierze doszukujemy się szczęścia, gonimy za tym, co daje 
nam satysfakcję, przyjemność - taka postawa jest bardzo zwodnicza.»
• 29/08/ - "7 Spotkań z Jezusem - Nikodem" - ks. Marcin Piotrowski - duszpasterz w parafii pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 
Katecheza dotykająca naszych najgłębszych relacji opartych na miłości... 
«Nikodem jest mało znana postacią w Kościele, bo rzadko się o nim mówi. Kim jest Nikodem? Skąd wzięło się to imię, jego 
etymologia? Nikodem - ten, który zwycięża dla ludu (...) Przychodzi do Jezusa faryzeusz, członek Sanhedrynu, dostojnik żydowski 
- ktoś naprawdę ważny. Kiedy przychodzi Nikodem do Jezusa? - NOCĄ. Dlaczego to jest takie ważne, że Nikodem przychodzi 
nocą? Wiadomo, że są różne tłumaczenia: niektórzy mówią, że Nikodem się wstydził; albo Nikodem się boi o swoje życie, bo nie 
chce być posądzony, że słuchał Jezusa z Nazaretu; ale może też przychodzi nocą, bo wie, że wtedy  Jezus będzie miał dla Niego 
czas (...) Ta noc nie tylko dla Nikodema będzie najważniejsza w życiu, ale ta noc do końca świata, będzie dla nas najważniejsza. 
Bowiem, to co się za chwile dokona, w tej rozmowie Nikodema z Jezusem, będzie zmieniało nasze życie. Nikodem, człowiek 
oświecony przychodzi do Jezusa nocą, ale też przynosi swoją noc. Jak każdy człowiek, każdy z nas, ma swoją noc...»
• 26/09/ - "7 Spotkań z Jezusem - Kobieta cudzołożna" - ks. dr Piotr Skiba - wykładowca i ojciec duchowny WSD Koszalin. 
«Jesteście słuchaczami Słowa Bożego. Jesteście tymi, którym zależy na Bożym Słowie, na wnikaniu w nie, na życiu Słowem 
Bożym (...) Chciałbym nas samych zobaczyć w świetle tych postaci i chciałbym się im przyjrzeć... O czym ta scena jest? Co ona 
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przedstawia? Jaki był cel i zamiar oskarżycieli? A jaki jest cel Ewangelisty, który to przedstawia... Chce ukazać Jezusa takim jaki 
jest, w kontekście tej sytuacji, w świetle tej postaci, której scenę głosi. Kobieta cudzołożna - zacznijmy od niej i chciejmy się tez 
zobaczyć w tej kobiecie. Może to w nas wzbudza pytanie: Jak to, ja w kobiecie w taki sposób grzeszącej, gdzieś uważanej w 
tamtych czasach i dzisiejszych, za może kogoś drugiej kategorii. A ja - może nieskazitelny, mający tylko powszednie grzechy - 
mam się zobaczyć w takiej postaci. A może właśnie warto by było. Dlaczego? Bo właśnie w tej kobiecie zobaczymy siebie, 
ponieważ jest to obraz każdego z nas, grzesznika. Człowieka, który zbliża się do Jezusa i doświadcza od Niego miłosierdzia. A 
przecież każdy z nas doświadcza tego miłosierdzia, jeśli za grzesznika się uznaje. Można nawet spojrzeć szerzej na cudzołóstwo, 
nie tylko w tym wymiarze grzeszenia przeciw ciału, czy zdrady swego współmałżonka i popełnianiu grzechu z kimś innym. Ale 
zobaczmy, w Starym Testamencie cudzołóstwo ma też szerszy kontekst, przecież tak jest określany też grzech bałwochwalstwa. 
Tak jest przedstawiany Izrael, więc Oblubienica, która zdradza swego Pana.»
• 31/10/ - "7 Spotkań z Jezusem - Zacheusz" - ks. biskup Krzysztof Zadarko - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. «Zacheusz - gdybyśmy się zapytali: z kim nam się kojarzy Zacheusz? Myślę, że sprawa byłaby prosta - to jest ta 
słynna scena w Jerychu, kiedy Pan Jezus zdąża do Jerozolimy... Jest tam taka bardzo wyjątkowa scena: oto Pan Jezus przechodzi 
przez miasto, otoczony tłumem i dostrzega na drzewie - wiemy, że była to sykomora - dostrzega tajemniczego człowieka i to jest 
właśnie ten Zacheusz. Wiemy, że między nim a Panem Jezusem rozgrywa się wyjątkowy dialog, a wszyscy są właściwie tego 
niemymi świadkami (...) Ten konkretny Zacheusz, to: czysty, sprawiedliwy i niewinny (tłumacząc na j. polski z hebrajskiego, łaciny 
czy greki) piękne imię, które jest w pewnym sensie odbiciem tego, kim powinien być (...) Zacheusz był zwierzchnikiem celników i 
bardzo bogaty, co zostało podkreślone, kiedy spotyka się z Jezusem, a z tego spotkania rodzi się niezwykły owoc. Bardzo chciał 

zobaczyć Jezusa, dużo rzeczy musiał słyszeć o Jezusie - zarówno dobrych, jak i tych negatywnych. Ciekawość Zacheusz, celnika 
jest z tego powodu godna uwagi, ponieważ to rodzi się w sercu człowieka, któremu niczego nie brakowało. Będąc naprawdę 
bogatym, wysoko postawionym w społeczeństwie - przypomina nam może znajomych czy różnych ludzi, którzy są bogaci, ale 
naprawdę nie potrzebują spotkania z Bogiem... Tu spełniają się słowa Jezusa Chrystusa: biada bogatym ludziom, bo jest im 
bardzo trudno wejść do Królestwa Bożego czyli zrozumieć na czym polega Królestwo Boże... Jest jednak jednym z tych, który ma 
taką ciekawość: zobaczyć Jezusa, kto to jest. To dla nas bardzo ważna podpowiedź, niezależnie od tego jaką mamy kondycję 
duchową: czy jesteśmy w szeregu ludzi bardzo pobożnych; czy szukających P. Boga; czy też daleko od wiary i Boga. Warto taką 
ciekawość ewangeliczną zachować!»
PROJEKT PASTORALNY stanowi realizację celów STATUTOWYCH Fundacji związanych z misją formacyjną 
i pastoralną oraz kulturową i społeczną rolą Sanktuarium. Prelekcje wygłoszone przez zaproszonych duszpasterzy odbywały się w 
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, a ze względu na trwającą pandemię COVID- 19 
także w otwartej przestrzeni wokół sanktuarium oraz on-line. Łącznie skorzystało z tej formy spotkań: stacjonarnie - 193 osoby; 
on-line - ok 5,2 tys. 
2.)  PROJEKT KRZESŁA / SIEDZISKA ze stali nierdzewnej w otoczeniu infrastruktury zewnętrznej Centrum i wieży widokowej, jest 
kontynuacją i realizacją projektu w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie. Projekt został zakończony w kwietniu 2021 we współpracy z Firmą Sema-Tig Koszalin, jednocześnie w dobie pandemii 
wspieramy lokalnych Przedsiębiorców.  Produkcja 33 szt. Krzeseł / Siedzisk ze stali nierdzewnej odbyła się zgodnie z projektem 
architekta inż. Marka Jankowskiego - Pracownia ArchTim w Koszalinie, w oparciu o zamówioną przez Fundację i wykonaną 
dokumentację projektową wraz z prototypem krzesła/siedziska ze stali nierdzewnej. To nowe otoczenie infrastruktury Centrum i 
wieży widokowej służy odwiedzającym Górę Chełmską (sanktuarium, wieżę widokową, wystawę plenerową). PROJEKT został 
zrealizowany zgodnie z CELAMI STATUTOWYMI, WYDATKOWANIE środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; 
3.)  PROJEKT MEDALE DO SIEDZISK jako element niezbędnie potrzebny do zamontowania w powstające siedziska/krzesła, 
dedykowane dla Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Medale zostały zamówione przez 
Fundację Przymierze w Pracowni Grawerskiej "Grawer Graf". Właściciel Pracowni Grzegorz Gurkowski przyjął zamówienie i zajął 
się tłoczeniem 40 medali ze stali kwasoodpornej, które dają 100% gwarancji na zewnętrzne warunki atmosferyczne. 
Zamówienie zostało wykonane bezpłatnie jako dar dla powstającego Centrum, stąd powstała myśl o przeprowadzeniu licytacji 
charytatywnej.
4.) PROJEKT CHARYTATYWNA LICYTACJA MEDALI "DLA CENTRUM" to pierwsza licytacja przeprowadzona przez Fundację w 
kwietniu 2021 pod nazwą: WSPIERAMY #Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej. Fundacja zamówiła medale 
- limitowana seria 33 szt. ze względu na ilość siedzisk przy Centrum, Medale są dedykowane dla Centrum Pielgrzymkowo-
Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. 
W mediach społecznościowych, na Facebooku Fundacja Przymierze przeprowadziła docelowo 3 serie Licytacji Medali #1Seria; 
#2Seria; #3Seria - Seria Limitowana NR 1-33 szt. - w każdej serii po 11 szt. Ważną informacją dla licytujących był fakt, iż 
licytowaliśmy #medale, a nie siedziska / krzesła, które zostały opłacone ze środków 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, który Fundacja otrzymała za rok 2019. Licytacja charytatywna obejmowała medale, które dnia 27 kwietnia 2021 r. 
zostały wmontowane w siedziska /krzesła wokół wieży, przy Centrum na Górze Chełmskiej. Zaprosiliśmy wszystkich chętnych do 
licytacji w serii #1, #2, #3, która odbywała się w komentarzach pod danym postem. Startowaliśmy od kwoty: 50 zł podbijając co 
10 zł. Licytacja trwała 3 tygodnie. Zwycięzców ogłaszaliśmy zawsze po zakończeniu każdej serii licytacji, a zostały nimi osoby, 
które zaoferowały najwyższe kwoty. Numery medali od 1-11; 12-22; 13-33 - przydzielane były według wysokości wylicytowanej 
kwoty. Przygotowaliśmy także nagrody dla zwycięzców, których kwota przekroczyła 200 zł, był to specjalny upominek-medal w 
etui (przekazany lub przesłany na adres wskazany w przelewie). Wpłaty ogłoszeni zwycięzcy przekazywali bezpośrednio na konto 
Fundacji Przymierze: 30 1240 3653 1111 0010 7401 8085. Była to pierwsza charytatywna licytacja Fundacji Przymierze z Góry 
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Chełmskiej w Koszalinie. Całość zebranej kwoty podczas licytacji: 8.150,- Po zakończeniu ostatniej serii licytacji nasi zwycięzcy / 
darczyńcy wszystkich serii licytacji zostali wpisani na internetową Strefę Darczyńcy Fundacji Przymierze, w ten sposób pozostał 
ślad dobroczynności na Górze oraz w naszej pamięci i modlitwie. Dzień 27 kwietnia 2021 r., był 
jednocześnie pełnym wejściem w finał i zakończeniem, pierwszej przeprowadzonej przez Fundację Przymierze, charytatywnej 
licytacji medali "dla Centrum". Medale zostały zainstalowane na swoich "miejscach" czyli siedziskach. 
5.) PROJEKT DONICE KWIATOWE - kolejne elementy związane z zagospodarowaniem zewnętrznej infrastruktury Muzeum im. św. 
Jana Pawła II. Donice zostały wkomponowane pomiędzy siedziska na terenie Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie. Metalowe Donice PARKOWE OLIMP I ( 6 sztuk - (wysokość 460 mm; średnica 580 mm; pojemność 65 
mm). Zostały zamówione i sfinansowane przez Fundację Przymierze zgodnie z realizacją CELÓW STATUTOWYCH. 
WYDATKOWANIE środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie. 
6.) Realizacja PROJEKTU ARANŻACJA I NASADZENIA ROŚLIN, w realizacji tego projektu Fundacja Przymierze współpracowała z 
firmą ogrodniczą Hortum Consilio z siedzibą w Parnowie. Projekt obejmował: aranżację zieleni w donicach wraz z dostawą ziemi 
i żwiru oraz sadzeniem materiału roślinnego, to wieloletnie rośliny kwitnące. Nasadzanie roślin  odbyło się w donicach 
zakupionych przez Fundację Przymierze, w ilości 6 sztuk (wysokość 460 mm; średnica 580 mm; pojemność 65 mm). Fundacja 
uzyskała także od Hortum Consilio 3-letnią gwarancję oraz możliwość okresowej, odpłatnej pielęgnacji roślin. Pielęgnacja roślin 
w tym wieloletnich wymaga od Fundacji stałego zaangażowania i pielęgnacji, także poprzez wolontariuszy. Wszystko w 
otoczeniu wieży widokowej i Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Tym projektem również 
wpisujemy się w CELE STATUTOWE - wspieranie budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie. W ten sposób, poprzez kolejne elementy małej architektury przy Centrum, tworzymy w tej szczególnej przestrzeni - 
dla pielgrzymów i turystów z Polski i Europy, spacerowiczów i aktywnych sportowo, mieszkańców Koszalina i Regionu - klimat 
kultury spotkania, do odpoczynku fizycznego i duchowego. Rocznie odwiedza to miejsce ponad 150 tys. osób indywidualnie i  w 
grupach zorganizowanych.
7.)  PROJEKT  DEKORACJE KWIATOWE, w związku z uroczystością 30.rocznicy poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie przez św. Jana Pawła II, Fundacja Przymierze podjęła się przygotowania dekoracji 
kwiatowej przy figurze Maryi Niepokalanej. Statua Maryi usytuowana jest na cokole przy wejściu do Centrum Pielgrzymkowo-
Turystycznego, stanowi część infrastruktury zewnętrznej otoczenia Centrum. W realizacji tego zadania Fundacja Przymierze 
współpracowała z firmą ogrodniczą Hortum Consilio z siedzibą w Parnowie. Dekorację w formie kwiatowego wieńca, stanowią 
odpowiednio przygotowane donice oraz rośliny. To realizacja CELÓW STATUTOWYCH związanych z misją przy sanktuarium oraz 
wspierania działań przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
8.)   PROJEKT KODY QR WIRTUALNY PRZEWODNIK / INFORMATOR na Górze Chełmskiej. Fundacja Przymierze zakończyła kolejny 
Projekt dedykowany dla wsparcia Centrum na Górze Chełmskiej w Koszalinie. W maju 2021 roku, zamontowano 3 tablice z 
Kodem QR, które stanowią pomoc dla indywidualnych osób i grup zorganizowanych, przybywający na Górę Chełmską. Tablice z 
Kodem QR zostały umieszczone w otwartej przestrzeni, dlatego każdy posiada możliwość korzystać z tej formy informacji. 
Lokalizacja tablic z Kodem QR znajduje się: w obrębie Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej oraz przy 
bramie głównej prowadzącej na teren Sanktuarium i Centrum, tuż przy parkingu. Trzecia z wykonanych tablic QR została 
umieszczona na ścianie docelowej kawiarni Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. Szklane tablice z QR, 
to doskonała i szybka forma informacji dla odwiedzających Górę Chełmską. Wirtualny Informator/Przewodnik, zawiera bowiem 
podstawowe opisy dotyczące: Historii Góry Chełmskiej, Powstającego Centrum; Fundacji Przymierze; Sanktuarium; 
Szensztackich Sióstr Maryi.
Fundacja Przymierze realizując Projekt KOD QR, zajęła się jego projektem oraz zamówieniem tablic ze szkła o wymiarach 50x50 
cm - szkło laminowane z nadrukiem cyfrowym. Wykonanie tablic QR zostało zrealizowane w Firmie Q 4GLASS, ABJ INVESTORS 
spółka z o. o sp. k., zgodnie z projektem architekta inż. Marka Jankowskiego - Pracownia ArchTim. W tym projekcie, 
odpowiadamy także za sprawy związane z wykonaniem ram stalowych przez Firmę Sema-Tig, zakupem materiałów 
montażowych oraz montażem tablic szklanych. Projekt tablic QR był realizowany we współpracy z Szensztackimi Siostrami 
Maryi, które zajęły się opracowaniem strony merytorycznej i graficznej. Kod QR został umieszczony na serwerze Firmy Akcent z 
Koszalina, obsługującej platformę internetową Fundacji Przymierze.
9.)   PROJEKT FOTEL PAPIESKI JANA PAWŁA II, to fotel zabytkowy, który dnia 1.06.1991 r. służył Papieżowi podczas poświęcenia 
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Fotel został przekazany naszej 
Fundacji Przymierze, a docelowo znajdzie miejsce w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. Muzeum im. 
św. Jana Pawła II zatwierdzone przez MKiDN w Warszawie, stanowi integralną część powstającego Centrum, posiada status 
muzeum kościelnego w organizacji, wpisanego do rejestru NR 382. Fotel został przekazany przez parafię rzymsko-katolicką pw. 
Niepokalanego Poczęcia w Koszalinie. Fotel został oczyszczony i zabezpieczony, przy konieczności renowacji, chcemy zachować 
jego wartość historyczną 
i związane z nim dziedzictwo.
10.)   PROJEKT MONTAŻ SZKŁA I SZYB LAMINOWANYCH, stanowiących elementy konstrukcji tarasu i 2 balkonów kawiarni oraz 
balkonu zakrystii i biblioteki, montaż balustrady zewnętrznej na obiekcie Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie. Prace montażowe prowadziła Firma Usługowa Zakład Stolarski Zbigniew Anders w Koszalinie. Tym 
samym w sierpniu 2021 został zakończony projekt rozpoczęty w październiku 2020  roku - zamówienie w Firmie Q4GLASS, ABJ 
INVESTORS SP. Z O.O. SP. K. CELE STATUTOWE, WYDATKOWANIE środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie;
11.)   PROJEKT MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY - 30. Rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Koszalina. Prezes Oddziału Polskiego 
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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

Towarzystwa Numizmatycznego w Koszalinie Dariusz Budzelewski przekazał Fundacji pamiątkowy medal, który ostatecznie 
znajdzie miejsce w Muzeum im. św. Jana Pawła II, w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej w Koszalinie. 
Medal o średnicy 70mm, wykonany z materiału: znal galwanizowany na kolor mosiądzu, emalia biała, niebieska i czerwona, 
medal odlewany ciśnieniowo. Awers przedstawia: na wydzielonych polach, których krawędzie tworzą zarys krzyża, widok 
katedry od strony pomnika z Papieżem oraz Sanktuarium na Górze Chełmskiej; herb Miasta Koszalina oraz Papieża Jana Pawła II. 
Rewers: postać św. Jana Pawła II i napis "Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość 
człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata". (Słowa z homilii Jana Pawła II wygłoszone w Koszalinie 
1.06.1991 r.)
Współpraca Fundacji Przymierze w tym zakresie rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku, kiedy Prezes Dariusz Budzelewski poprosił 
o przekazanie okolicznościowych medali Fundacji Przymierze dla Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, odział w Koszalinie. 
Fundacja przekazała medale wybite w 2021 roku, wykonane ze stali kwasoodpornej, a dedykowane do siedzisk przy Centrum. Z 
tej limitowanej kolekcji, zawierającej tylko awers, zostały przekazane dwa medale: z Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na 
Górze Chełmskiej w Koszalinie oraz z logotypem Fundacji Przymierze. Ponadto medale tłoczone w 2017 roku: awers: Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie, rewers: logo Fundacji Przymierze; ponadto awers: św. Jan Paweł II 
Pielgrzym na Górze Chełmskiej, rewers: logo Fundacji Przymierze. Medale zostały przekazane do zbiorów Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego z oddziałem w Koszalinie i będą prezentowane na organizowanych wystawach i pokazach oraz opublikowane 
w przygotowywanym wydawnictwie książkowym - aneksie katalogu medali koszalińskich. Zgodnie ze Statutem Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Koszalinie prowadzi w swej działalności badania historyczne i popularyzuje 
medalierstwo i numizmatykę oraz dzieje Pomorza Zachodniego. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne jest stowarzyszeniem 
naukowym i kulturalnym, zrzeszającym miłośników numizmatyki - profesjonalistów 
i amatorów.
12.)   Realizując CELE STATUTOWE w zakresie wspierania budowy Centrum i wydatkowania 1% na ten cel zostały zaplanowane 
prace w KAWIARNII Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; Zarząd Fundacji Uchwałą nr 
13/2021 podejmuje się kolejnego etapu działania na rzecz Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie, którym jest KAWIARNIA w obrębie powstającego Centrum. Fundacja Przymierze realizuje ten etap prac korzysta ze 
środków 1% z podatku dochodowego za rok 2019 oraz ze środków 1% z podatku dochodowego za rok 2020.Wydatki i 
zamówienia na realizację w 2022 roku:
• Zakup PŁYT GRES / Dotyczy: płyt Gres przeznaczonych na posadzki: sala konsumpcyjna, zaplecze kuchenne, zaplecze 
gospodarcze i techniczne, zaplecze socjalne, toalety w  KAWIARNIA - Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie. WYDATKOWANIE środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego 
na Górze Chełmskiej w Koszalinie; 
• Zakup ARMATURY SANITARNEJ / Dotyczy: armatury sanitarnej na wyposażenie: zaplecze kuchenne, zaplecze gospodarcze i 
techniczne, zaplecze socjalne, toalety w KAWIARNIA - Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej w Koszalinie. 
WYDATKOWANIE środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w 
Koszalinie; 
• Zakup PŁYT MEBLOWYCH EGGER / Dotyczy: płyty meblowe Firmy Egger 40 szt. + Obrzeże do płyt. WYDATKOWANIE środków z 
1% w ramach wspierania budowy KAWIARNIA - Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; 
• ŻAGLOWIEC - artykuł dekoracyjny w sali konsumpcyjnej. WYDATKOWANIE środków z 1% w ramach wspierania budowy 
KAWIARNIA - Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie;
• KRZESŁA HOKERY (7 szt.) / Dotyczy: wyposażenie sali konsumpcyjnej w kawiarni Centrum. WYDATKOWANIE środków z 1% w 
ramach wspierania budowy KAWIARNIA - Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie;
• FOTELE (18 szt.) / Dotyczy: wyposażenie sali konsumpcyjnej w kawiarni Centrum. WYDATKOWANIE środków z 1% w ramach 
wspierania budowy KAWIARNIA - Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

BRAK

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1000

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

• Organizowanie i prowadzenie spotkań 
otwartych - PROJEKT PASTORALNY: KAZANIA NA 
GÓRZE, katechezy dla osób dorosłych odbywały 
się cyklicznie raz w miesiącu od kwietnia - 
października 2021 r. "7 Spotkań z Jezusem." 
Realizacja CELÓW STATUTOWYCH Fundacji 
związanych z misją formacyjną i pastoralną oraz 
kulturową i społeczną rolą Sanktuarium. 
Wykłady odbywały się przy Sanktuarium Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej 
w Koszalinie, natomiast spotkania warsztatowe 
w przestrzeni otwartej pod "Gościńcem". 
Fundacja Przymierze, otwierając się na potrzeby 
uczestników kontynuuje FORMUŁĘ Kazań na 
Górze także poprzez transmisję na żywo YouTube 
Dobre Media oraz Facebooku Fundacji 
Przymierze. Działania uregulowane na podstawie 
Umowy z Fundacją „Dobre Media Nowej 
Ewangelizacji”. Fundacja przeprowadza 
corocznie promocję spotkań: w mediach 
lokalnych oraz przygotowuje plakaty. Poniesiony 
koszt: 1.170,14 brutto (słownie: jeden tysiąc sto 
siedemdziesiąt złotych 14/100);
W tym Umowa zawarta w dniu 17/04/2021 r. w 
Koszalinie z Fundacją „Dobre Media Nowej 
Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie, na łączną 
kwotę 850,00 brutto (słownie: osiemset 
pięćdziesiąt złotych 00/100), reprezentowaną 
przez: Ks. Krzysztofa Witwickiego – Prezesa 
Zarządu, Leszka Tarasewicza – Członka Zarządu. 
Dotyczy transmisji: Projekt pastoralny Kazania na 
Górze 2021;

85.59.Z 0,00 zł

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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

• WYKONANIE I MONTAŻ KRZESEŁ / SIEDZISK ze 
stali nierdzewnej - kontynuacja i realizacja 
projektu do 30/04/2021, na podstawie Umowy 
17/12/2020 z Firmą Sema-Tig w Koszalinie. W 
ramach wspierania budowy Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie - otoczenie 
infrastruktury zewnętrznej Centrum i wieży 
widokowej. Projekt Fundacji został zakończony w 
kwietniu 2021, Fundacja zapłaciła na podstawie 
Umowy: 59.040,00 brutto (słownie: pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy czteerdzieści złotych 00/100);  
W roku poprzednim 2020 wydatkowała na ten 
cel: 49.200,00 brutto (słownie: czterdzieści 
dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100); 
Całościowy koszt to kwota: 108.240,00 brutto 
(słownie: sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści 
złotych 00/100). WYDATKOWANIE środków z 1% 
w ramach wspierania budowy Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze 
Chełmskiej w Koszalinie. CELE STATUTOWE; 
Dokumentacja do realizacja w/w projektu, to 
także Umowa zawarta w dniu 04/01/2021 r. w 
Koszalinie z Pracownią Architektury ARCHTIM s. 
c. Jankowski & Jankowska, na kwotę: 6.150,00 
brutto (słownie:  sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 
złotych 00/100). Dotyczy: wykonania pełnej 
dokumentacji projektowej krzeseł/siedziska w 
ilości 33 szt. wraz z prototypem krzesła/siedziska 
ze stali nierdzewnej. WYDATKOWANIE środków z 
1% w ramach wspierania budowy Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze 
Chełmskiej w Kos

90.04.Z 179 702,51 zł
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816 535,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 884 584,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 884 584,44 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 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 68 049,04 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 432 981,78 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 179 702,51 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

48 049,04 zł

20 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 693 071,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 200 676,06 zł 179 702,51 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

191 513,15 zł 179 702,51 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

9 162,91 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 • Organizowanie i prowadzenie spotkań otwartych - PROJEKT PASTORALNY: KAZANIA NA GÓRZE, 
katechezy dla osób dorosłych odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od kwietnia - października 
2021 r. "7 Spotkań z Jezusem." Realizacja CELÓW STATUTOWYCH Fundacji związanych z misją 
formacyjną i pastoralną oraz kulturową i społeczną rolą Sanktuarium. Wykłady odbywały się przy 
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, natomiast 
spotkania warsztatowe w przestrzeni otwartej pod "Gościńcem". Fundacja Przymierze, otwierając 
się na potrzeby uczestników kontynuuje FORMUŁĘ Kazań na Górze także poprzez transmisję na 
żywo YouTube Dobre Media oraz Facebooku Fundacji Przymierze. Działania uregulowane na 
podstawie Umowy z Fundacją „Dobre Media Nowej Ewangelizacji”. Fundacja przeprowadza 
corocznie promocję spotkań: w mediach lokalnych oraz przygotowuje plakaty. Poniesiony koszt: 
1.170,14 brutto (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych 14/100);
W tym Umowa zawarta w dniu 17/04/2021 r. w Koszalinie z Fundacją „Dobre Media Nowej 
Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie, na łączną kwotę 850,00 brutto (słownie: osiemset 
pięćdziesiąt złotych 00/100), reprezentowaną przez: Ks. Krzysztofa Witwickiego – Prezesa Zarządu, 
Leszka Tarasewicza – Członka Zarządu. Dotyczy transmisji: Projekt pastoralny Kazania na Górze 
2021;
• WYKONANIE I MONTAŻ KRZESEŁ / SIEDZISK ze stali nierdzewnej - kontynuacja i realizacja 
projektu do 30/04/2021, na podstawie Umowy 17/12/2020 z Firmą Se

179 702,51 zł

1 • Organizowanie i prowadzenie spotkań otwartych - PROJEKT PASTORALNY: KAZANIA NA GÓRZE, 
katechezy dla osób dorosłych odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od kwietnia - października 
2021 r. "7 Spotkań z Jezusem." Realizacja CELÓW STATUTOWYCH Fundacji związanych z misją 
formacyjną i pastoralną oraz kulturową i społeczną rolą Sanktuarium. Wykłady odbywały się przy 
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, natomiast 
spotkania warsztatowe w przestrzeni otwartej

179 702,51 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-25 10



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

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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 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

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-25 14



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

MAŁGORZATA KOPACZ Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-08-25
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