
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-04-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina JASTKÓW

Powiat LUBELSKI

Ulica ZIEMSKA Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość JASTKÓW Kod pocztowy 21-002 Poczta JASTKÓW Nr telefonu 817467985

Nr faksu E-mail pmafryki@gmail.com Strona www www.pma.ojcowiebiali.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-10-29

2009-12-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06041718200000 6. Numer KRS 0000316752

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

Agata Mostowska prezes TAK

Marta Charymska sekretarz TAK

Mariusz Bartuzi skarbnik TAK

Zofia Krawczyńska członek zarządu TAK

Krystyna Sobańska-Stępień 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

Adam Filip członek komisji 
rewizyjnej

NIE

Antoni Górnicki członek komisji 
rewizyjnej

NIE

Agnieszka Bradlińska członek komisji 
rewizyjnej

NIE

"PRZYJACIELE MISJONARZY AFRYKI"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie "Przyjaciele Misjonarzy Afryki" podjęło następujące działania:
1. Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach różnego typu na terenie całego kraju, propagujących 
znajomość spraw społecznych, ekonomicznych, kulturowych i religijnych Afryki.
2. Publikowanie w "Głosie Afryki" artykułów o problematyce afrykańskiej.
3. Działalność misyjna w Afryce.
4. Zgodnie z przyjętymi założeniami realizowana działania na rzecz upowszechniania kultury i sztuki afrykańskiej 
oraz propagowanie spraw społecznych, ekonomicznych i religijnych Afryki, poprzez:
¬- wystawę sztuki afrykańskiej, projekcję filmów przybliżających Afrykę, konferencje oraz spotkania z osobami 
przedstawiającymi ich pobyt w Afryce (w Domu Zgromadzenia Misjonarzy Afryki ¬ Ojców Białych w Natalinie),
- uczestnictwo w sympozjach, festiwalach misyjnych, kongresach i warsztatach organizowanych na szczeblu 
parafialnym, diecezjalnym i ogólnopolskim.

Wspieranie projektów edukacyjnych oraz propagowanie znajomości spraw społecznych, ekonomicznych, religijnych 
Afryki:
-  2 300 zł - na budowę placu zabaw dla dzieci w Kabanga, Tanzania. Na terenie tamtejszej parafii nie ma żadnego 
placu zabaw, ani innego tego typu miejsca, które byłoby przystosowane do potrzeb dzieci.
-  2 300 zł  - na edukację najbiedniejszej młodzieży w szkole zawodowej w Kebwe, Zambia. Projekt obejmuje 
wsparcie dla młodzieży, która ze względów finansowych nie może sobie pozwolić na edukację w szkołach rządowych 
czy prywatnych. 
- 3 000 zł -  na zakup sprzętu cateringowego umożliwiającego podjęcie pracy kobietom w Tandale, Tanzania. Kobiety 
objęte tym projektem to najczęściej samotne matki, które znajdują się w trudnej życiowej i materialnej sytuacji. Aby 
samodzielnie mogły zarabiać na utrzymanie siebie i swoich rodzin potrzebują konkretnych narzędzi. Te narzędzia to 
m.in. sprzęt cateringowy, aby mogły obsługiwać imprezy takie jak wesela, chrzciny, etc., co stanowiłoby dla nich 
źródło dochodu.
- 4 667,50 zł - na zakup pompy i odbudowę studni w Malawi. Jakiś czas temu uległy one zniszczeniu i niezbędnym 
było odbudowanie studni i zakup pompy. 
- 2 300 zł - na szkolenie katechistów w Namushakende, Zambia. Finanse zostaną przeznaczone na formację liderów 
małych wspólnot chrześcijańskich. Formacja obejmuje organizację warsztatów (posiłki), transport oraz niezbędne 
materiały dydaktyczne.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

15000

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Kwota 4 667,50 zł została przekazana na zakup pompy 
oraz odbudowę studni w Malawi.Studnia znajduje się 
przy domu pomocy społecznej.Jakiś czas temu ziemia 
zapadła się, a pompa, która była w środku spaliła się. 
Zaistniała konieczność, aby odbudować tę studnię i 
zakupić nową pompę, tym razem działającą razem z 
panelami słonecznymi. Mieszkańcy potrzebują, aby 
nowa pompa była połączona z panelami słonecznymi 
tak, aby woda była dostępna również wtedy, gdy nie ma 
prądu.Koszt wyciągnięcia ziemi i naprawy studni to 
około Mk 250,000 co wynosi około 284 Euro, a zakup 
nowej pompy z panelami słonecznymi wraz z montażem 
to Mk 996,000 co wynosi około 1132 Euro. Razem 1416 
Euro.

4 667,50 zł

2 promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy

Kwota 3 000 zł została przekazana na zakup sprzętu 
cateringowego w Tandale, Tanzania. Celem wspartego 
projektu jest zwiększenie dostępu kobiet do 
zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie bezrobocia 
wśród kobiet. Jest to konkretna pomoc kobietom 
samotnie wychowującym dzieci, które aktywnie 
włączają się w działalność Parafialnej Ligi Kobiet w 
Parafii pw. Św. Karola Lwangi w Tandale. Projekt polega 
na kupnie wyposażenia i sprzętu cateringowego oraz na 
zorganizowaniu kursu gotowania. Umożliwi to 
stworzenie miejsca pracy dla kobiet znajdujących się w 
sytuacji trudnej życiowo i materialnie. Celem wtórnym 
jest przywrócenie kobietom poczucia sprawczości i 
godności poprzez stworzenie możliwości współpracy 
oraz doświadczenia, że ich praca jest wartościowa i 
potrzebna innym.

3 000,00 zł

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

Kwota 2 300 zł  zostałaprzekazana na wsparcie budowy 
placu zabaw dla dzieci w Kabanga w Tanzanii. Mieszka 
tam wiele rodzin wielodzietnych. Przeciętna rodzina ma 
od ośmiu do dwunastu dzieci. Część z nich uczęszcza do 
szkoły podstawowej. Na terenie parafii nie ma żadnego 
placu zabaw, gdzie dzieci mogłyby wspólnie spędzać 
czas w warunkach dla nich bezpiecznych. Miejsca takie 
jak plac zabaw wspierają nie tylko rozwój fizyczny dzieci, 
ale również wpływają pozytywnie na sferę 
emocjonalno-społeczną. Dzięki temu projektowi dzieci 
będą miały szansę na bezpieczną zabawę, integrację 
oraz budowanie dobrych relacji, co podniesie jakość ich 
życia.

2 300,00 zł
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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) 94 224,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 94 209,41 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 15,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 23 739,04 zł

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)

94 826,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

15,00 zł

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 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 94 841,91 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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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 14 567,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 14 567,50 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. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Działalność misyjna o. Mateusza Wężyka (Tanzania, Kabanga) na budowę placu zabaw dla dzieci. 2 300,00 zł

2 Działalność misyjna o. Franciszka Szczurka (Zambia, Kabwe) na edukację najbiedniejszej młodzieży 
w szkole zawodowej.

2 300,00 zł

3 Działalność misyjna o. Tomasza Podrazika (Tanzania, Tandale) na zakup sprzętu cateringowego dla 
kobiet w trudnej sytuacji życiowej.

3 000,00 zł

4 Działalność misyjna o. Pawła Patyka (Malawi) na zakup pompy i odbudowę studni. 4 667,50 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -617,50 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: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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

0 osób

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

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

45 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)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

brak

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

organizacji

Agata Mostowska,
Marta Charymska,
Mariusz Bartuzi,
Zofia Krawczyńska,

Krystyna Sobańska-Stępień

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-04-26

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-04-26 7


