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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-05-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina PAKOŚĆ

Powiat INOWROCŁAWSKI

Ulica RYNEK Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość PAKOŚĆ Kod pocztowy 88-170 Poczta PAKOŚĆ Nr telefonu 605041706

Nr faksu 0525666075 E-mail aniagrupa@wp.pl Strona www www.kalwariapakoska.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-04-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34032075000000 6. Numer KRS 0000282780

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 Grupa Prezes TAK

Elżbieta Urbaniak Wiceprerzes TAK

Jan Kurczewski Członek Zarządu TAK

Ryszard Jagodziński Członek Zarządu TAK

Karol Królikowski Członek Zarządu 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

Bogusław Kawka Przewodniczący TAK

Jan Jabłoński Wiceprzewodniczący TAK

Irena Przybylska Członek NIE

KALWARIA PAKOSKA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

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)

Rok 2018 to rok szczególny dla naszego środowiska to  390-lecie naszej Pakoskiej Kalwarii. To niewątpliwie kolejne 
ambitne wyzwania do zrealizowania. Najważniejszym zadaniem które zostało zrealizowane, to dokończenie 
renowacji II bocznego ołtarza w kaplicy” Kajfasz – Więzienie” - koszt odrestaurowania – 35000,00 zł. 
Aby uświetnić jubileusz 390-lecia  kalwarii podjęliśmy szereg działań promujących naszą kalwarię, 

    • wspólnie z Klasztorem Ojców Franciszkanów i Ośrodkiem Kultury i Turystyki po raz drugi uczestniczyliśmy w  
ogólnopolskiej akcji p.t. Noc Muzeów, którą w minionym roku przygotowaliśmy w 2 kaplicach: Wieczernik ,  Kajfasz - 
Więzienie  oraz w ich otoczeniu. Uczestnicy mogli podziwiać cenne eksponaty będące w posiadaniu pakoskich 
Franciszkanów, obejrzeć film o historii Kalwarii, skosztować kawy po franciszkańsku, zapoznać się z wystawą 16 
plansz „Pakość i Kościelec na Szlaku Piastowskim”. 
      
    • Wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Turystyki zorganizowaliśmy 2 konkursy: pierwszy na film o Kalwarii Pakoskiej, 
drugi na konkurs fotograficzny pt. „Kalwaria Pakoska zabytek wart poznania”. Wyniki konkursów zostały ogłoszone 
po Sumie Odpustowej na Wzgórzu Kalwaryjskim.   
      
    • 8 czerwca w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości odbyło się Sympozjum Naukowe-pod tytułem „390 lat 
Kalwarii Pakoskiej”. Konferencję zorganizował Instytut Historii i stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z Klasztorem Braci Mniejszych w Pakości. Naukowcy z Poznania, 
Krakowa, Bydgoszczy, Torunia przedstawili materiały na temat Kalwarii Pakoskiej jej historii, znaczenia.  . 
      Na zakończenie Sympozjum  w Kościele pw. św. Bonawentury odbył się koncert Zespołu Muzyki Dawnej z 
Inowrocławia.   Młodzież występowała w renesansowych kostiumach , grała na historycznych instrumentach, 
przedstawiła   tańce z dworów Europy. 
      
    • Tradycyjnie, jak co roku, fundatorzy przygotowali ołtarz na procesję Bożego Ciała

    • Mówiąc o obchodach 390 – cio lecia kalwarii nie sposób pominąć najważniejszej uroczystości, na której kalwaria 
została wyniesiona do godności Sanktuarium. Prymas Polski ks. Arcybiskup Wojciech Polak,  ustanowił Kalwarię -
Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pańskiej. Po mszy zostały wręczone przez Prymasa Polski nagrody za 
zorganizowane  konkursy. 
          

    • W dniach 01 i 02 listopada została przeprowadzona kwesta   na cmentarzu parafialnym . Zgodę na 
przeprowadzenie kwesty Fundacja otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W 
kweście wzięli udział: fundatorzy, członkowie Rady Programowej Fundacji oraz uczniowie SP im Ewarysta 
Estkowskiego.  Razem zebrano 17 762,01 zł.
      
Działania Fundacji to również szeroko rozumiana promocja Kalwarii Pakoskiej poprzez opracowywanie i dystrybucję 
materiałów promocyjnych, jak m.in. kalendarze, różne publikacje, foldery informacyjno – promocyjne dotyczące 
kalwarii, magnesy, kubki.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 55 440,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55 440,18 zł

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Odrestaurowanie ołtarza bocznego w X Kaplicy Kajfasz 
 - Więzienie Kalwarii Pakoskiej: przygotowanie 
dokumentacji kosztorysowo - konserwatorskiej na 
odrestaurowanie ołtarza; wykonanie analiz; usuniecie 
nierówności w partiach konstrukcyjnych i partiach 
dekoracji rzeźbiarskiej; wykonanie wstępnego 
wzmocnienia powierzchniowego; opracowanie zapraw 
do rekonstrukcji; wykonanie rekonstrukcji i uzupełnień 
w partiach tyków płaskich, w partiach profilowanych i w 
partiach dekoracji rzeźbiarskiej; odtworzenie - 
rekonstrukcja pierwotnej kolorystyki ołtarza; 
rekonstrukcja złoceń.

17 077,95 zł

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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 33 927,01 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17 077,95 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 17 077,95 zł

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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

51 694,46 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 301,47 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Odrestaurowanie ołtarza bocznego w kaplicy Kajfasz-Więzienie 17 077,95 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 435,22 zł

nie korzystała

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 52 995,93 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 444,25 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

Druk: NIW-CRSO 4



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.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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

55 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 35 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35 000,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

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

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

organizacji

Anna Grupa Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-28

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