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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Powiat BIAŁYSTOK

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 50 Nr lokalu 207

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-077 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 48-501-204-476

Nr faksu E-mail 
chcejezusa@gmail.com

Strona www www.chcejezusa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20017517600000 6. Numer KRS 0000292069

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

Jarosław Malkiewicz Prezes TAK

Paulina Jurczykowska Wice Prezes TAK

Monika Znajda Skarbnik 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

Emilia Budźko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adam Chyży Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marzena Szyłak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI CH.C.E.
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie prowadzi działalność w służbie Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu w dziele ewangelizacji świata w duchu ekumenizmu.

Cele realizowane przez Stowarzyszenie to:

1. działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna, sportowa.
2. dobroczynność.
3. ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i 
społeczna.
4. inne cele Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. Działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną i sportową:
-Prowadzenie spotkań w szkołach przez grupę Naar, funkcjonującą w 
ramach Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji, spotkania miały 
charakter ewangelizacyjny - rekolekcyjny, wychowawczy, profilaktyki 
uzależnień.
- Prowadzenie Teatru Ewangelizacyjnego, wystawianie spektakli 
ewangelizacyjnych krzewiących wartości pro społeczne, edukacyjne i 
rodzinne, poszerzanie oferty kulturalnej Miasta Białegostoku, 
angażowanie amatorów i profesjonalistów, budowanie środowiska 
kulturalnego. 
-Prowadzenie TV IZYDOR, internetowej telewizji transmitującej rekolekcje, 
spotkania modlitewne, udostępniającej wartościowe materiały religijne, 
edukacyjne. 
-Wydawanie publikacji: książki "Eucharystia. Spotkanie miłości." autorstwa 
ks. Kamila Dąbrowskiego, Magdy Malinowskiej i Marzeny Szyłak, płyty CD 
"Słowo o Słowie" z konferencjami audio ks. Kamila Dąbrowskiego na 
temat interpretacji Pisma Świętego.
- Organizowanie cyklu spotkań kulturalnych "Spotkania uBOGAcające".
- Cykliczne współtworzenie audycji "Więcej niż życie" na falach Radia I 
103,3 FM.
- Prowadzenie internetowego portalu ewangelizacyjnego 
www.chcejezusa.pl, strony na facebooku "Mów do mnie prostymi 
słowami".

2. Dobroczynność:
- Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej i ich rodzinom.
- Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym będących w 
trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie rekolekcji, warsztatów, 
spotkań dla młodzieży o charakterze ewangelizacyjnym, wychowawczym i 
profilaktyki uzależnień, m. in. "Seminarium Odnowy Wiary dla młodzieży" 
3 miesięczny cykl spotkań dla młodych przy Bazylice Mniejszej św. Rocha 
w Białymstoku, "Młodzi - Młodym", "7 Dzielnic", "Weekend z Trenerem", 
"Projekt przebudzenie", "Projekt Maraton".
- Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji dobroczynnej pt. "Świąteczny 
gest miłości." w ramach której odbyła się zbiórka słodyczy i upominków, z 
których powstało 300 paczek rozdanych w Wigilijny poranek, w 
Białostockich szpitalach i hospicjach.
- Przekazywanie gadżetów CH.C.E. i BSNE dla Fundacji "Uśmiech życia".
- Realizowanie zadań w zakresie pożytku publicznego i społecznie 
użytecznych.

3. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i 
społeczna:
- Rozwijanie społeczności lokalnych poprzez prowadzenie i udział w 
piknikach, festynach parafialnych, miejskich, występowanie z programami 
artystycznymi, koncertami, które mają wydźwięk pro społeczny, rodzinny, 
profilaktyki uzależnień.
- Przygotowanie i odegranie jednej ze scen na białostockim "Orszaku 
Trzech Króli", współpraca z organizatorami Urzędem Miasta Białystok i 
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stowarzyszeniem Civitas Christiana. 
- Świadczenie pomocy duchowej, organizowanie spotkań modlitewnych, 
konferencji. 
- Prowadzenie biura, zatrudnienie pracownika, zorganizowanie miejsca 
pracy służącego realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

4. Inne cele statutowe Stowarzyszenia:
- Ewangelizacja ad intra- prowadzenie Kursów ewangelizacyjnych z 
Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji (Kurs Nowe Życie, Kurs Emaus, 
Kurs Jan, Kurs Historia Zbawienia, Kurs Jezus w 4 Ewangeliach, Kurs 
Mojżesz, Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, Kurs Eureka, Kurs 
Betania, Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego).
- Prowadzenie rekolekcji parafialnych, rekolekcji adwentowych, rekolekcji 
wielkopostnych, dni skupienia, Mszy i modlitw o uzdrowienie, spotkań 
modlitewnych, katechez, Czterdziestogodzinnych Nabożeństw.
- Uczestnictwo w seminariach krajowych Szkół Nowej Ewangelizacji, 
wyjazdy misyjne, szkolenia, wykłady, sympozja, praca formacyjna w 
parafiach i instytucjach kościelnych.
- Posługa poprzez w koncerty, dramy, pantomimy, teatr ewangelizacyjny, 
ewangelizacja "od drzwi do drzwi", ewangelizacja multimedialna: audycje, 
programy radiowe, telewizyjne, serwisy internetowe, prasa, książki, 
czasopisma, filmy, rekolekcje parafialne, szkolne, zespół ewangelizacyjny.
- Współpraca z instytucjami kościelnymi: parafie, stowarzyszenia, ruchy, 
wspólnoty formacyjne, podejmującymi dzieła ewangelizacyjne.
- Organizacja IV edycji akcji "Wszechświatowy dzień uwielbienia", 
polegającej na modlitewnej sztafecie uwielbienia, trwającej nieprzerwanie 
przez 24 h, zapisy przez stronę stowarzyszenia, zasięg ogólnoświatowy. 
- Akcja ewangelizacyjna "Naklejka na samochód" - www.chcejezusa.pl - 
zachęta do ewangelizacji.
- Organizacja ewangelizacji na białostockich Juwenaliach "Jezus na 
Juwenaliach".

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum Ewangelizacji CH.C.E. w 2018 roku realizowało zadania wynikające ze Statutu CH.C.E.
Podejmowane działania mieściły się w sferze zadań pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego:

- Prowadzenie rekolekcji Parafialnych na terenie Archidiecezji Białostockiej w: Kuźnicy Białostockiej, Majewie Kościelnym, 
Liceum Plastyczne Supraśl, Parafia pw. Trójcy Świętej Supraśl, Caritas ośrodek w Ptakach, Parafia pw. św. Rocha Białystok. 

- Zorganizowanie wystawy fotograficznej pt. "WOTUM UFNOŚCI" 11.11.2018 r. z okazji 100 - lecia odzyskania Niepodległości i 
prezentacja jej w Bazylice Mniejszej św. Rocha w Białymstoku. Autor zdjęć: Maciej Arciszewski. Wystawa miała charakter 
patriotyczny.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji dobroczynnej pt. „ ŚWIĄTECZNY GEST MIŁOŚCI”, od 14.12.2018 do biura CH.C.E. 
darczyńcy mogli przynosić słodycze i drobne upominki, z których stworzono 300 paczek, które w Wigilijny poranek (24.12.2018) 
zostały, z życzeniami, rozniesione przez ochotników i wręczone pacjentom białostockich Szpitali i hospicjów. Liczba rozdanych 
paczek: 300. Liczba osób zaangażowanych w pakowanie paczek: 12. Liczba osób roznoszących paczki: 17. Miejsca/ palcówki, 
które odwiedziliśmy w Wigilijny poranek: Ośrodek pielęgnacyjno – opiekuńczy na ul. Wołodyjowskiego w Białymstoku; Oddział 
Neurologii, Neonatologii, Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Dom 
Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku, Hospicjum stacjonarne „Dom Opatrzności Bożej” i w Białostockie 
Centrum Onkologii.

- Prowadzenie Czterdziestogodzinnych Nabożeństw na terenie Archidiecezji Białostockiej.

- Cykliczne prowadzenie Mszy Świętych i modlitw o uzdrowienie duszy i ciała w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku 
w każdą trzecią środę miesiąca, w Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, oraz Wieczorów Chwały na terenie 
Archidiecezji Białostockiej i w Polsce.
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- Organizacja i prowadzenie Spotkań "uBOGAcających" na terenie Archidiecezji Białostockiej, ubogacanie kulturalne 
społeczeństwa, spotkania z ciekawymi ludźmi.

- Przygotowanie i odegranie, jako CHCE i BSNE jednej ze scen na miejskim Orszaku Trzech Króli w Białymstoku, 6.01.2018, scena 
"Raju”, współpraca z organizatorami Orszaku - Miastem Białystok i Civitas Christiana, działanie pro społeczne, budujące 
wspólnotę społeczną.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań formacyjnych przygotowujących do Zawierzenia życia Jezusowi przez ręce 
Maryi, na wzór św. Ludwika Mari Grignon de Montfort. 33 dni przygotowań, 31.05.2018 przeprowadzenie aktu zawierzenia w 
Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, w zawierzeniu i przygotowaniach wzięło udział 150 osób.

- Prowadzenie rekolekcji, warsztatów, spotkań dla młodzieży o charakterze ewangelizacyjnym, wychowawczym, profilaktyki 
uzależnień przez grupę młodzieżową Naar funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia: cykliczne spotkania „Siedem 
Dzielnic”(edycja dla Białegostoku), rekolekcje weekendowe „Weekend z trenerem” (Czarna Białostocka, Michałowo)"Projekt 
Maraton"(Czarna Białostocka, Michałowo, Białystok Parafia św. Rocha),  „Projekt przebudzenie” (Wasilków, Górzno,Olecko),  
spotkania ewangelizacyjne w szkołach, rekolekcje wielkopostne dla młodzieży.

- Poprowadzenie i zorganizowanie cyklicznych spotkań „Młodzi - Młodym” dla osób od 16 do 35 roku życia, o godzinie 19:00, w 
każdy poniedziałek, w Kaplicy Akademickiej przy Parafii św. Rocha w Białymstoku, organizacja czasu i zaangażowanie młodzieży.

- Organizacja i przeprowadzenie "Seminarium Odnowy Wiary dla młodych", cyklicznych rekolekcji ewangelizacyjnych, dla osób 
od 16 do 35 roku życia, spotkania odbywały się od 22.10.2018 do końca roku kalendarzowego, w każdy poniedziałek, o godzinie 
19:00 w Kaplicy Akademickiej przy Parafii św. Rocha w Białymstoku. W Seminarium Odnowy Wiary uczestniczyło 150 osób.

- Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu na „STADION MŁODYCH z BSNE”, osoby chętne z Białegostoku i okolic mogły wspólnie 
wyjechać 6.10.2018  na jednodniowe rekolekcje dla młodych, na Stadionie Narodowym w Warszawie. W akcji „STADION 
MŁODYCH z BSNE” wzięło udział 230 osób, byli to między innymi członkowie wspólnoty Ezechiasz i Harcerze z Białegostoku, 
którzy współpracowali przy organizacji wyjazdu.

- Prowadzenie portalu ewangelizacyjnego, krzewiącego wartości moralne, patriotyczne i pro społeczne www.chcejezusa.pl

- Prowadzenie niedziel ewangelizacyjnych w Parafiach w Archidiecezji Białostockiej, budowanie wspólnot parafialnych, działania 
pro społeczne, współpraca z Diakonią Ewangelizacji wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. 

- Współorganizowanie kursów ewangelizacyjnych we współpracy z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji im. Św. Filipa 
Nereusza: Kurs Nowe Życie (przeprowadzonych w 2018 roku: 12, uczestniczyło: 500 osób), Kurs Emaus (przeprowadzonych w 
2018 roku : 7, uczestniczyło: 275 osób), Kurs Jan (przeprowadzonych w 2018 roku: 2, uczestniczyło: 89 osoby), Kurs Animacji 
Modlitwy Charyzmatycznej (przeprowadzonych w 2018 roku: 11, uczestniczyło: 640 osób), Młodzieżowy Kurs Eureka 
(przeprowadzonych w 2018 roku: 6, uczestniczyło: 470 osób), Kurs Historia Zbawienia (przeprowadzonych w 2018 roku: 1, 
uczestniczyło: 30 osób), Kurs Betania (przeprowadzonych w 2018 roku: 4, uczestniczyło: 88 osób), Kurs Jezus w 4 Ewangeliach 
(przeprowadzonych w 2018 roku: 2, uczestniczyło: 70 osób) Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego (przeprowadzonych w 2018
 roku: 1, uczestniczyło: 45 osób).

- Wydawanie książek o tematyce katolickiej, religijnej, moralnej, w 2018 wydano; „Eucharystia. Spotkanie miłości." autorstwa ks. 
Kamila Dąbrowskiego, Magdy Malinowskiej i Marzeny Szyłak, wydanie CD "Słowo o Słowie" z konferencjami audio ks. Kamila 
Dąbrowskiego oraz rozprowadzanie i propagowanie wartościowej literatury katolickiej, religijnej, psychologicznej, historycznej, 
pro rodzinnej w ramach prowadzonej przez stowarzyszenie Diakonii Słowa.

- Prowadzenie teatru i wystawianie spektakli ewangelizacyjnych, propagujących wartości moralne, społeczne, podtrzymania i 
upowszechniania tradycji narodowych (wystawionych w 2018 roku: 13 spektakli, widzów: 2040).

- Organizacja w 2018 roku IV edycji akcji „Wszechświatowy dzień uwielbienia”, polegającej na modlitewnej sztafecie uwielbienia 
odbywającej się 1 czerwca, trwającej 24 godziny, uczestnictwo deklarowane drogą internetową zgromadziło 600 osób z całego 
świata.

- Organizacja „SPACERU Z PASTERZEM”, cykliczne dyżury przy Parafii św. Rocha w Białymstoku, od 20:00 do 21:00, trzy serie w 
październiku i listopadzie 2019 na wałach, przy figurze Dobrego Pasterza, czuwało kilku kapłanów gotowych pójść na spacer, 
przeprowadzić rozmowę, wyspowiadać, chętnych, którym daleko do kościoła. 
 
- Kontynuowanie akcji ewangelizacyjna – naklejka na samochód: www.chcejezusa.pl jako zachęta do ewangelizacji.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5500

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

- Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu XXXIII Zambrowskiej Pieszej Pielgrzymki do Hodyszewa, która odbyła się w dniach 24-
25.08.2018 i zgromadziła około 200 pątników. Celem pielgrzymki było uczczenie koronacji obrazu Matki Boskiej Hodyszewskiej i 
dziękczynienie za porozumienie sierpniowe z 1980r.  Pielgrzymka na charakter religijno – patriotyczny. 

- Organizacja i przeprowadzenie kolejnej edycji Ewangelizacji na białostockich Juwenaliach, „Jezus na Juwenaliach”. Około 30 
Ewangelizatorów w dniach 24-26.05.2018 indywidualnych rozmowach głosiło Dobrą Nowinę i modliło się z uczestnikami 
Białostockich Juwenaliów.

- Zainicjowanie i cykliczne prowadzenie w 2018 roku spotkań ewangelizacyjnych „MIASTO NA GÓRZE”, raz w miesiącu, w 
pierwszą niedzielę miesiąca, 19:00, w Kaplicy Akademickiej przy Parafii św. Rocha w Białymstoku, spotkania zrzeszają osoby z 
różnych wspólnot i środowisk.

- Organizacja i przeprowadzenie „Katechez o Eucharystii” cyklu konferencji pogłębiających wiedzę na temat Mszy Świętej, 
spotkania odbywały się cyklicznie o 18:45, w Parafia pw. św. Rocha, w Białymstoku od 13.09.2018 do 8.11.2018. W katechezach 
uczestniczyło 400 osób.

- Uczestnictwo festynach rodzinnych, ewangelizacyjnych, poprzez posługę muzyczną i głoszenie Słowa Bożego i dystrybucję 
materiałów ewangelizacyjnych.

- Prowadzenie internetowej telewizji IZYDOR.TV , gdzie są transmitowane rekolekcje, oraz zamieszczane materiały 
ewangelizacyjne, patriotyczne, edukacyjne.

- Prowadzenie zespołu muzycznego „Powołani by Wielbić”, śpiew na modlitwach, rekolekcjach halowych, wydarzeniach 
ewangelizacyjnych, patriotycznych, edukacyjnych, piknikach, festynach.

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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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

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH 
działalność na terenie Archidiecezji 
Białostockiej, odznaczająca się wzajemnością 
oddziaływań i świadomością celów, w ścisłej 
współpracy i wsparcia przez Chrześcijańskie 
Centrum Ewangelizacji - Parafii, wspólnot i 
społeczności przy Parafiach; współpraca z 
ruchami i stowarzyszeniami religijnymi w celach 
ewangelizacyjnych; wspierania samorozwoju 
duchowego członków wspólnot formacyjnych, 
prowadzenia do świadomego uczestniczenia w 
życiu Kościoła Katolickiego;
motywowanie do aktywnego uczestnictwa w 
życiu duchowym i społecznym Parafii; pomocy 
przy zakładaniu nowych wspólnot formacyjnych 
przez prowadzenie rekolekcji, konferencji, 
katechez, niedziel ewangelizacyjnych, pikników, 
festynów ewangelizacyjnych, spotkań 
modlitewnych budujących wspólnotę Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

94.91.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 
GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE 
Wspieranie i prowadzenie dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych, licealnych; angażowanie 
członków stowarzyszenia w prowadzone przez 
Chrześcijańskie Centrum Ewangelizacji 
warsztaty, spotkania w szkołach, spotkania z 
młodymi na terenie Archidiecezji Białostockiej, 
rekolekcje, spotkania modlitewne, inicjatywy 
programowe, w oparciu o dorobek Kościoła 
Katolickiego, pracę w małej grupie; 
kształtowanie świadomego pożytkowania czasu 
wolnego, profilaktyki  uzależnień, zachowań 
patriotycznych, uczenie w działaniu.

85.59.B 0,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE 
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 
w sposób stały i zorganizowany w ramach 
Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji 
poprzez funkcjonujący w jego ramach Teatr 
Ewangelizacyjny, występujący na terenie całego 
kraju z repertuarem o tematyce religijnej, pro 
rodzinnej, społecznej, patriotycznej, profilaktyki 
uzależnień;
współpraca z ruchami, stowarzyszeniami, 
wspólnotami katolickimi przy organizacji 
wydarzeń kulturalnych,miejskich, pikników, 
festynów; 
przygotowywanie lub współrealizacja 
programów artystycznych.

90.02.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 221 284,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 148 974,26 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 71 513,00 zł

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 wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

WYDAWANIE KSIĄŻEK 
o tematyce religijnej, budującej wartości 
katolickie i rodzinne w społeczeństwie, 
pomoc w rozpowszechnianiu i 
propagowaniu literatury świadomego życia 
społecznego i życia wiary u osób 
zaangażowanych we wspólnoty formacyjne, 
wspólnoty przy Parafialne, zachęcanie do 
wzrostu czytelnictwa i samorozwoju, 
systematyczna dystrybucja katolickich 
materiałów ewangelizacyjnych; wspieranie 
wydarzeń modlitewnych i kulturalnych w 
głównej mierze na terenie Archidiecezji 
Białostockiej; organizacja spotkań z 
twórcami, kulturalnych wydarzeń, spotkań 
"uBOGAcających".

58.11.Z 0,00 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

TV IZYDOR 
działalność postprodukcyjna związana z 
filmami, nagraniami video i programami 
telewizyjnymi; prowadzenie platformy 
telewizji internetowej transmitującej na 
żywo wydarzenia modlitewne, spotkania, 
Msze z modlitwą o uzdrowienie, rekolekcje 
halowe w Archidiecezji Białostockiej, 
koncerty, udostępniającej materiały o tem. 
religijnej, rodzinnej, patriotycznej; 
rekolekcje internetowe, platforma jest 
promocją regionu i wydarzeń mających 
miejsce w Archidiecezji Białostockiej, 
umożliwia osobom uczestnictwo online.

59.12.Z 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, 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
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w 
tym:

w 
tym:

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 518,08 zł

e) pozostałe przychody 279,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 134 785,02 zł

640,00 zł

134 145,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 86 499,52 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

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)

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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 88 447,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 843,15 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 184 551,17 zł 0,00 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

60 526,74 zł 0,00 zł

69 669,85 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

39 317,10 zł

15 037,48 zł 0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 166,05 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

1 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)

1,00 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

29 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 25 133,25 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

25 133,25 zł

25 133,25 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 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 

25 133,25 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25 133,25 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną 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)  

2 094,44 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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)

29 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 29 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:
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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

2 100,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Prezes - Jarosław Malkiewicz
Wice Prezes- Paulina Jurczykowska

Skarbnik- Monika Znajda
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-05
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