
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO ZA ROK 2005 

Stosownie do art. 23 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 

fundacji. 

 

1) Nazwa organizacji: 
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Goleszów 

KRS: 0000225011, NIP 548-24-35-666, Regon: 070914808 

tel.: 033 852 97 81, faks 033 852 90 40 

e-mail: cme@cme.org.pl, www.cme.org.pl. 

Od dnia 28 grudnia 2004 r. Centrum Misji i Ewangelizacji posiada status organizacji pożytku publicznego.  

Organ sprawujący nadzór: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: Ogólnopolski Duszpasterz Misyjno-

Ewangelizacyjny, reprezentuje jednoosobowo Centrum na zewnątrz 

Organ nadzoru: Rada Centrum i Ewangelizacji 

Skład organu: 

1. ks. bp Paweł Anweiler 

2. ks. bp Tadeusz Szurman 

3. Jan Macura 

4. ks. Jerzy Samiec 

5. Maciej Oczkowski 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 
Misją Centrum Misji i Ewangelizacji jako organizacji pożytku publicznego jest współdziałanie, 

motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do 

inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów 

opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy 

warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, małżeństw i ludzi starszych. Szczególnie poprzez działalność 

charytatywną (diakonijną), działalność edukacyjno-wychowawczą, działalność w zakresie 

przeciwdziałania patologiom społecznym, działalność w zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze 

szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji społeczności Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), promocję, upowszechnianie i organizowanie wolontariatu, 

działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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Cele statutowe realizowane są poprzez: 

1) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

2) stołówki, 

3) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, 

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

5) pomoc społeczną pozostałą, z zakwaterowaniem, 

6) pomoc społeczną pozostałą, bez zakwaterowania, 

7) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 

8) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych, 

9) działalność zespołów teatralnych muzycznych, 

10) działalność filharmonii, orkiestr i chórów, 

11) działalność galerii i salonów wystawienniczych, 

12) działalność domów i ośrodków kultury, 

13) artystyczną i literacką działalność twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną,  

14) działalność bibliotek innych niż publiczne, 

15) działalność archiwów, 

16) ochronę zabytków. 

Programy i działania realizowane w 2005 roku: 
Wolontariat - Zgodnie z hasłem Centrum Misji i Ewangelizacji „Ludzie to Boża metoda", wszystkie 

programy i projekty CME opierały się na zaangażowaniu wolontariuszy. Młodzi ludzie wspierali nas  

w pracach remontowo-porządkowych i biurowych, pomagali w nagłaśnianiu imprez, tłumaczeniu stron 

www i ulotek informacyjnych, przygotowywaniu materiałów multimedialnych, tworzyli grupy artystyczne 

(np.: klauny, grupa teatralna, zespół muzyczny), jak i pomagali nam w czasie konkretnych akcji. W roku 

2005 pomagało nam ok. 100 wolontariuszy w tym dwoje zagranicznych (Ukraina, Niemcy). CME ze swojej 

strony zapewniało wolontariuszom wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów – część funduszy na ten cel 

pochodziło z 1%.  

Pomoc społeczna i przeciwdziałanie patologiom społecznym

 Domy Spotkań – w ramach tej inicjatywy rozpoczął w Dzięgielowie działalność Klubu „Środek”, miejsce 

spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zrealizowano w nim kilka inicjatyw: projekt „Trzy światy – 

muzyka, obraz, ruch”, warsztaty cyrkowe i warsztaty lalkarskie. Wolontariusze CME prowadzili 

cotygodniowe spotkania dla dzieci i młodzieży. 

Profilaktyka – wraz z grupą wolontariuszy przeprowadziliśmy warsztaty profilaktyczne w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Wałbrzychu. W programie wzięło udział ponad 1000 uczniów. 

„Daj dzieciom nadzieję” – to akcja skierowana do najuboższych dzieci w naszym kraju. W zeszłym roku 

zorganizowaliśmy obóz na Mazurach, na który przyjechały dzieci z różnych stron Polski. Dla większości 

był to ich jedyny wyjazd w trakcie wakacji.  
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Działalność charytatywna 

Konto „Rodzina Rodzinie” – fundusze zebrane w zeszłym roku na tym koncie, pozwoliły nam 

systematycznie wspierać pięć rodzin comiesięcznymi wpłatami, 20 osób otrzymało dofinansowanie na 

wypoczynek letni, a kilkanaście osób otrzymało jednorazowe wsparcie.  

„Prezent pod choinkę” – akcja charytatywna skierowana na potrzeby dzieci na Ukrainie. W zeszłym roku 

kilka tysięcy świątecznych prezentów trafiło do dzieci na Ukrainie. Były one przygotowywane w całej 

Polsce przez dzieci, młodzież i dorosłych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w Polsce, mogliśmy pomóc 

naszym sąsiadom nie tylko materialnie, ale i duchowo. Efektem tej akcji jest także pobyt trzech młodych 

ludzi z Ukrainy w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie. Akcja ta zaowocowała również seminariami na Ukrainie 

dla pracowników wśród dzieci, liderów młodzieżowych i dla małżeństw.  

Działalność kulturalna

Zespół Muzyczny CME – w ciągu roku prowadził śpiew na Tygodniach Ewangelizacyjnych  

w Dzięgielowie i Mrągowowie; na spotkaniach ewangelizacyjnych m.in. w: Cieszynie - Poświąteczne 

spotkanie dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, Skoczowie - Bezsenna Noc, Warszawie (ewangelizacja 

z Ulrichem Parzanym), dali koncerty w Hannowerze (Kirchentag) i w Karwinie, prowadzili także 

nabożeństwa misyjne w Dzięgielowie. 

Zespoły artystyczne – Musikal Puzzle i Grupa Klaunów – występy tych grup towarzyszyły wielu 

imprezom organizowanym na terenie całej Polski. Wystąpili m.in. na Pierwszym Ekumenicznym Koncercie 

Piosenki Religijnej w Górze Śląskiej, na pikniku rodzinnym w Jerzykowie koło Poznania, ewangelizacji w 

Tychach, na „Gwiazdce” w Gliwicach, na święcie rodzinnym w Istebnej, Dzięgielowie i Wiśle Malince, w 

Szpitalu Matki i Dziecka w Katowicach, podczas Międzynarodowej Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej  

w Skoczowie i w wielu innych miejscach. 

 

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 
Zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS Centrum Misji i Ewangelizacji jako OPP nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
 
4) Odpisy uchwał zarządu: 
Nie dotyczy. 

5) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów 
Przychody uzyskane w 2005r. ogółem       328 864,56 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej      190 563,57 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej       138 300,99 

Na przychody z działalności nieodpłatnej składają się: 

- przychody z tytułu 1%           39 860,12 

- przychody z tytułu darowizn          66 328,45 

- środku uzyskane z tytułu wykonywania zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe  

  w wysokości            84 375,00 
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Na przychody z działalności odpłatnej składają się: 

- przychody wypracowane w ramach działalności     123 019,16 

- przychody z tytułu zatrudnienia w ramach Zastępczej Służby Wojsk.     12 687,03 

- przychody z tytułu zwrotu części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej        2 594,80 

6) Informacje o poniesionych kosztach 

Koszty działalności statutowej w 2005r.        334 716,79 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej     145 717,76 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej     190 999,03 

Koszty administracji           21 342,44 

Przychody finansowe                    1,49 

Koszty finansowe                 348,89 

7a) Dane o liczbie zatrudnionych osób i przychodach organizacji: 
W 2005 r. Centrum Misji i Ewangelizacji zatrudniało: 

- w działalności odpłatnej trzy osoby na podstawie umowy o pracę, jedną osobę na podstawie umowy 

zlecenie oraz dwie osoby w ramach Zastępczej Służby Wojskowej, 

- w działalności nieodpłatnej jedną osobę na podstawie umowy o pracę, 

- w administracji jedną osobę na podstawie umowy o pracę. 

7b) Dane o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń: 
W 2005 r. Centrum Misji i Ewangelizacji łącznie przeznaczyło na wynagrodzenia dla pracowników kwotę 

95 734,74 zł, z czego 77 402,19 zł było związane bezpośrednio z realizowaniem działalności statutowej. 

7c) Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 
Centrum Misji i Ewangelizacji nie wypłaca wynagrodzenia członkom zarządu. Działalność członków 

zarządu opiera się wyłącznie na społecznej, nieodpłatnej działalności. 

7d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenie: 
W roku 2005 Centrum Misji i Ewangelizacji wypłaciło kwotę 9 769,33 zł tytułem wynagrodzenia od umów 

zlecenie. Umowy te były bezpośrednio związane z realizowanymi działaniami statutowymi. 

7e) Dane o udzielonych pożyczkach: 
Centrum Misji i Ewangelizacji nie udziela pożyczek. 

 

7f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
W roku 2005 Centrum Misji i Ewangelizacji nie posiadało lokat na rachunkach bankowych 

 

7g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego: 
W roku 2005 Centrum nie nabywało obligacji ani udziałów w spółkach prawa handlowego. 
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7h) Dane o nabytych nieruchomościach: 
W roku 2005 Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano zakupów nieruchomości. 

 

7i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: 
 W roku 2005 Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano zakupów innych środków trwałych, 

Organizacja korzysta ze środków użyczonych przez jednostkę macierzystą – kościelną osobę prawną 

Centrum Misji i Ewangelizacji. 

 

7j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych: 
Na koniec roku 2005 Centrum Misji i Ewangelizacji posiadało środki finansowe w wysokości 17 208,75 zł, 

z tego w kasie 14 594,57 zł, na rachunkach bankowych  2 614,18 zł. 

Należności na koniec roku 2005 wyniosły 8 466,83 zł i dotyczą zwrotu kosztów zatrudnienia w ramach 

Zastępczej Służby Wojskowej i zwrotu części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. 

Zobowiązania na koniec roku 2005 wyniosły 54 182,65 zł i dotyczą kosztów realizacji zadań zleconych. 

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2006. 

 

8) Dane o działalności zleconej CME przez podmioty państwowe i samorządowe: 
W roku 2005 Centrum wykonywało 2 zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: 

- na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej o budżecie w wysokości 77 800,00 zł 

- na rzecz PFRON przy Starostwie Cieszyńskim o budżecie w wysokości   6 575,00 zł 

 

9) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 
CME składa właściwemu Urzędowi Skarbowemu roczne deklaracje podatkowe podatku dochodowego od 

osób prawnych CIT-8. 

Na podstawie informacji przedstawionej Urzędowie skarbowemu, Centrum zwolnione jest ze składania 

deklaracji miesięcznych. 

 

Informacja o dodatkowych kontrolach. 
W 2005 roku w Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano żadnej kontroli przez organy publiczne. 
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