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Niniejsze sprawozdane dotyczy działalności Saletyńskiego Funduszu Misyjnego z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 7I,35-036 Rzeszów, utworzoneg o ptzezProwincjała
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, Prowincja p.w. lłatki Bożej Królowij Polski
z siedzibąWładz Prowincjalnych w Warszawie, dekretem z I8 października 2OO7r.

Saletyński Fundusz Misyjny jest wyodrębnioną organizacyjnie ze Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Saletynów z siedzibąWładzProwincjalnych w Warr'u*i", działającąna
podstawie Dekretu powołania Przełożonego Zgromadzenia,wydanego * op*.i,', o przepis
art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościołu rutoii.ki.go * Rń
(Dz.U. Z23 maja 1989r., nt 29 poz.l54 zpóźniejszymi zmianami).

Saletyński Fundusz Misyjny j est reprezentowany przez Zarząd' w osobie :

- ks. Paweł Bryś MS _ Dyrektor Saletyńskiego Funduszu Misyjnego
zam. Humniska 539; 36-206 Humniska
PESEL:75123114714

I.INFoRMACJE OGÓLNE

Pełna nazvya: Saletyński Fundusz Misyjny
KRS 0000351s56
REGON 040020537-00067

ul. Dąbrowskiego 7 1, 35 -036 Rzeszów
ul. PCK 33;'41-409 Mysłowice
032225 15 86; 791 907 488
misje@saletyni.pl
18 pażdziemika2007r.
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Adres siedziby:
Adres korespondencji:
Telefon:
E-mail:
Data założeniaz

Władze organizacji:
Zarząd:
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KoqliŚja Rewiryjna: #f łillłś. Zdzisław Saw_ka MS,'
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II. CELE STATUTOWE

le.lem Funduszu jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej ,
dobroczynnej charytatywnej, społeczne użrytecznej i oświatowej - oiiarom katastrof, klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju za graricą.
Fundusz realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2) Pozyskiwane' przewóz i dystrybucję środków pomocy;
3) Tworzenie stałych i czasowych miejsc pomocy;
4) Tworzenie i wspieranie placówek pomocy,w szczęgólności ośrodków opiekuńczo-
wyc howaw czy ch, świ etl i c, j adłodaj ni, szpitali
5 ) organizowanie imprez kulturalno_oświatowych i kampanii informacyj nych;
6) oryarizowanie zbiórek publicznych;
7) organizowanie konferencji i seminariów
8) Prowadzenie działalności humanitarnej i rozwojowej;
9) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dladzieciimłodzieŻy;

III INFoRMACJE o PROWADZoNEJ DZIAŁALNoŚCI GoSPODARCZEJ

Saletyński Fundusz Misyjny w roku 2016 nie prowadził działalności gospodarczej.

ry WYCIĄG Z UCHWAŁZARZĄDZU SALETYNSKIEGo FUNDUSZU
MISYJNEGO

W okresie sprawozdawc zym zarządpodjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawo zdania
finansowego za 201 5 rok..

v INFORMACJA o wYsoKoŚc uzySKANYCH PRZYCHoDow z
WYODRĘBNIENEM ICH ŹRÓDEŁ

A. Przychody uzyskane w 2016 roku:
-darowizny:
-1% podatku:

450,00zł
3190,23zł

- przychody finansowe: I,59zł
Razęm: 364I,82zł
B. Fundusz nie realizował odpłatnych świadczeń
C. Fundusz nie prowadził działalności gospodarczej.



vI INFORMACJE o PÓNIESIoNYCHśOSZTACH
Koszty poniesione w 2016 roku:
- usługa transportowa 8100,00 zł

Młodzież z Ukrainy powracająca z Śov w Krakowie po spotkaniu zPapieżsmFranciszkiem
- obsługa bankowa: 338,60 zł
- opłaty ECKARD : I,II zł
Razem: 8439,7| zł

VII INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENACH

w 2016 roku Saletyński Fundusz Misyjny nie zatrudniał pracowników. Członkowi e Zaruądu
i innych organów Funduszu nie otrzymywali wynagrodzerria ani innych świadczeń.

VIII DANE o DZIAŁALNoŚCI ZLECoNEJ FUNDUSZU PRZE ZPDDMIOTY
PAŃSTwowE I SAMoRZĄDowE

Saletyński Fundusz Misyjny nie realizował w 2016 roku żadnychzadańzleconych przez
pomioty państwowe i samorządowe.

IX INFoRMACJE o RoZLICZENIACH FUNDUSZU Z TYTUŁU uĄŻĄcYcH
ZoBowIĄZAŃ PODATKoWYCH

Wynik finansowy (strata) za2016 rok na działalności funduszu wyniosła 4 797,89 zł.
Zostanie ona odniesiona w koszty działalności statutowej w następnym roku obrotowym.

x POZoSTAŁE INFoRMACJE

Saletyński Fundusz Misyjny w 2016 roku nie udzielałŻadnychpożryczekpieniężnych, nie
otwierał lokat na rachunkach bankowych' nie nabyw ał zadny ch obligacj i, nieruchomości
i środków trwałych.
W okresie sprawozdawczymnie było w Saletyńskim Funduszu Misyjnym przeprowadzonych
kontroli.
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