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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Bractwo Więzienne Samarytania 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat BYDGOSZCZ 

Gmina BYDGOSZCZ Ulica PL. KOŚCIELECKICH  Nr domu 7 Nr lokalu ----- 

Miejscowość Kod pocztowy 85-033 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu +48 531 577 585 

 Nr faksu     ------------------- E-mail bractwowiezienne@samarytania.pl Strona www.bractwowiezienne.samarytania.pl  

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

2016-09-28 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

2018-11-29 

5. Numer REGON 36550097800000 

6. Numer KRS  
 

 

 

0000639032 

za rok  2018 

 

http://www.bractwowiezienne.samarytania.pl/
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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 

Anna Maria Stranz prezes 
   ● tak   

Tadeusz Kuczun v-ce prezes 
   ● tak  

Przemysław 
Gorzelak 

v-ce prezes   ● 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 

Alfred Mańko 
Przewodniczą
cy komisji  ● tak   

Jan Nowaczek 
Członek 
Komisji  ● tak   

Jolanta Ćwirko 
Członek 
Komisji  ● tak   

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

Przeprowadzono około 280 cyklicznych spotkań modlitewnych w Zakładach Karnych i Aresztach Okręgu Bydgoskiego w 
Przemyślu i w Poznaniu. Przygotowaliśmy w ramach Komitetu Organizacyjnego XXXVII TKCH, program spotkań w 
Zakładach Karnych w Szkole i w  Centrum Pomocy św. Bractwa Alberta – na 100  rocznicę odzyskania niepodległości z 
bydgoską poetką Kornelią Kijak pt. „Zaduszki muzyczne” 
 i Henrykiem Bochniakiem, harcmistrzem i muzykiem „Koncert patriotyczny – proroctwa o Polsce.” 

 
Ponadto zorganizowaliśmy 3 wyjścia readaptacyjne z osadzonymi oraz oraz Pielgrzymkę do Lichenia. 
 
Zorganizowaliśmy Uroczystości Dnia Modlitw za Więźniów w Bydgoszczy z udziałem Ks. Kapelanów, Funkcjonariuszy, 
Więźniów z ZK w Fordonie, z OZ AŚ w Bydgoszczy  oraz Wolontariuszy.  
 
W Dniu Modlitw za Więźniów, 26 marca - Bractwo Więzienne Samarytania wzięło udział w audycji pt.„Więźniów odwiedzać” 
w Radio Maryja i TV Trwam. W programach wziął udział  
ks. Infułat dr. Jan Sikorski – założyciel „Bractwa Więziennego”, dyrektor Biura Naczelnego Kapelana O. Jan Dezyderiusz 
Pol,  Wolontariusze oraz były Więzień, który powiedział świadectwo swojego nawrócenia.  
 
Członkowie Stowarzyszenia Bractwo Więzienne Samarytania, Funkcjonariusze oraz byli Więźniowie wzięli udział w 
programie audycji Katolickiej „Bliżej nieba” emitowanej przez TVP Bydgoszcz. W programie wzięli udział byli więźniowie. 
 
Bractwo Więzienne Samarytania współpracuje z Terenową Radą ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym przy UW w 
Bydgoszczy, z Kuratorami Sądowymi, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Centrum Pomocy im. Św. Bractwa 
Alberta w Bydgoszczy, organizacjami pozarządowymi, które aktywnie pomagają Więźniom a szczególnie ze Stow. Mateusz 
w Toruniu i w Grudziądzu dla kobiet i Fundacją Barką w Strzelcach Opolskich. Na bieżąco wymieniamy doświadczenia z 
Prison Fellowship International. 

 
Stowarzyszenie kontynuuje prace w Porozumieniu na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Członkowie Bractwa wzięli 
czynny udział w Szkoleniu Duszpasterstwa Więziennego organizowanego przez Naczelnego Kapelana Więziennictwa i 
Centralny Zarząd Służby Więziennej w Popowie. 

 
Prowadzona jest korespondencja z osadzonymi różnych Zakładów Karnych na terenie Polski na zasadzie mentoringu oraz 
poradnictwa personalnego. Miesięcznie przychodzi od 10-40 listów. 
Łącznie odpowiedziano na około 180 listów 
 
Czynna jest informacja telefoniczna o pomocy postpenitencjarnej dla osadzonych.  Organizuje się dla byłych więźniów i ich 
rodzin indywidualne spotkania wspierające.  

 
Prowadzona  strona internetowa Bractwa Więziennego Samarytania oraz konto na Fb  
o charakterze psychoedukacyjnym w zakresie resocjalizacji i readaptacji społecznej, gdzie często nawiązują kontakt nasi 
byli podopieczni. 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    

 
 kilka gmin                                      kilka województw 

                                              

 powiat                                          cały kraj  

 
 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

 

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 2200 

 
Osoby  
prawne 

8 

2.2. Informacje na temat odbiorców 
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na 

rzecz których  działała organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki) 

 
 

 
------------------ 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

● tak  

 

 

 
 

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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

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

1. 
Działalność organizacji 
religijnych 

Działalność rekolekcyjna i edukacyjna  
duszpasterstwa więziennego w ZK i w Polsce 

      94 91 Z ------------------ 

2. 
Działalność pozostałych 
organizacji członkowskich 

Działalność integracyjna środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

      94 99 Z ------------------ 

3.     

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
Zgodnie ze statutem przed otrzymaniem statusu OPP 

 

                     
● Tak 

 

 

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 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego   
  

Przedmiot działalności numer Kodu (PKD) 

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

1. 

 

   

2.     

3.     

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą                 
● nie 

 

 
 

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 

Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1. 

 

 

2.   

3.   

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

5533,11     ,   zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego     ,   zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1500     ,   zł 

c) przychody z działalności gospodarczej      ,   zł 

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

e) Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i prawnych) ogółem 4033,11     ,   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6450,81 ,    zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

       ,    zł 

a)Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4950,81 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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b)Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                                   1500,00 

c)  

d)  

e)  

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego  
w roku sprawozdawczym 

                                     -917,70 

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  

4.2. Wysokość kwoty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 

 

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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 

 
  

   

   

 

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) 
 

 

…………………0,00 zł

 

 

 

 

 

 
-> jakich? ________________________ 
 

 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. 

 

 
● nie 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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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) 
 

  

 

 

 
 

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        etatów 

1.3. 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) 

   
                          1 osoba 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 

● tak 

 

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

              36                      osób fizycznych 

                       ---                     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) 

● nie 

 

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) 

0    osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
    300 ,00    zł 

 
  

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

tak    

nie   

 nie korzystała  
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w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 0,0  ,    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 300  ,    zł 

2. 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) 

----------------------------------------------  ,    zł 

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej 

--------------------------------------------  ,    zł 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

● nie 
 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  
     ,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych  

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 

 
● nie 
 

 

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

 
● nie 
 

 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1   

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  

 
● nie 
 

IX. 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 

 
 

Anna Maria Stranz 
Tadeusz Kuczun 
Przemysław Wenacjusz Gorzelak 

 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

  
 

 


