
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• 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 2015-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina MYŚLENICE

Powiat MYŚLENICKI

Ulica LEŚNA Nr domu 13A Nr lokalu 

Miejscowość MYŚLENICE Kod pocztowy 32-400 Poczta MYŚLENICE Nr telefonu 693341225

Nr faksu E-mail fundacja@arts-fun.pl Strona www www.arts-fun.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-08-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12078159100000 6. Numer KRS 0000314641

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

Agnieszka Dudek Prezes Zarządu TAK

Olgierd Wargowski Wiceprezes Zarządu TAK

Alina Słowik 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

Dorota Piasecka Przewodnicząca Rady TAK

Karina Kiczek Członek Rady TAK

Lucyna Kiebuła Członek Rady TAK

Izabela Janczak - Bizoń Członek Rady TAK

FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego 
oraz historycznych powiązań między Polską a Europą,
2) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa,
3) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
4) pielęgnowanie lokalnych osiągnięć i dorobku kulturalnego w zakresie 
sztuki dawnej i współczesnej,
5) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki,
6) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych,
7) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn,
8) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z 
ludźmi,
9) promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym,
10) integracja międzypokoleniowa,
11) ujawnianie i wspieranie rozwoju talentów artystycznych wśród dzieci i 
młodzieży,
12) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami 
kultury w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
13) działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz rozwoju współpracy 
międzysektorowej i aktywności obywatelskiej,
14) działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i finansowo:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,c) 
jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego,
d) osoby fizyczne,
15) organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu europejskiego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych takich jak: festiwale, konkursy, przeglądy, 
koncerty, wystawy, targi, zjazdy, spotkania, projekcje filmowe, happeningi, 
plenery, imprezy rozrywkowe, pobyty twórcze, warsztaty artystyczne 
stacjonarne i wyjazdowe,
2) organizowanie spotkań twórców profesjonalnych z nieprofesjonalnymi,
3) działania integrujące osoby pełnosprawne i dysfunkcyjne,
4) działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek, folderów, 
biuletynów informacyjnych,
5) organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, kursów, 
wykładów, szkoleń i seminariów i konsultacji,
6) organizowanie wymiany dorobku kulturalno-artystycznego osób i 
zespołów artystycznych, reprezentujących różne regiony kulturalne, w 
kraju i za granicą,
7) produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i 
radiowych,
8) organizację wizyt studyjnych i staży,
9) działalność promocyjną i informacyjną,
10) wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Cele 1,2:
a) Promocja galerii internetowych twórców Ziemi Myślenickiej oraz śladów kultury ludowej regionu 
poprzez spotkania, projekcje multimedialne i filmowe.
b) Organizacja warsztatów artystycznych (plastycznych i rękodzielniczych).

Cel 3:
Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Mobilnego Doradztwa na 
temat wykorzystania nowych technologii w NGO. (Agnieszka Dudek - Mobilny Doradca).
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Cel 9:
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez działania artystyczne. Realizacja i wystawienie spektaklu 
profilaktycznego dla dzieci w Gminie Myślenice i Wiśniowa.

Cele 3,11:
Organizacja i realizacja Konkursu "Opowiedz". W 2014 roku zrealizowano 7 filmów. Program 
finansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Cel 12,13:
a) Współpraca z samorządami w ramach dofinansowania szkoleń i projektów w gminach powiatu 
myślenickiego.
b) Udział przedstawiciela zarządu Fundacji (Agnieszka Dudek) w pracach Małopolskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego.
c) Udział przedstawiciela rady Fundacji (Izabela Janczak-Bizoń) w pracach:
- ocena wniosków przy Urzędzie Marszałkowskim
- Forum Subregionalne ds. wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych w województwie 
małopolskim.

Cel 14:
a) CZŁONKOSTWO W SIECI OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE
Od 2013 roku jako Ośrodek Działaj Lokalnie (Programu Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
operatorem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) zrealizowała 
dwa Konkursy grantowe (budżet projektu 2014: 50 000,00 PLN –PAFW, 25 000,00 PLN – lokalne 
samorządy i biznes), obejmujący 9 gmin powiatu myślenickiego. 
Od początku istnienia ośrodka fundacja współpracuje z samorządami w zakresie prowadzenia działań 
promocyjnych konkursu, współorganizowania szkoleń dla grup nieformalnych i organizacji, 
współfinansowania programu. 
W ramach konkursu zorganizowano 5 szkoleń, ok. 30 konsultacji wspierających projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z małych miejscowości i wsi. 
W ramach działań fundacji współpracujemy z artystycznymi grupami nieformalnymi.

b) W 2014 roku Fundacja stała się jednym z Operatorów FIO Małopolska Lokalnie (Programu 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – I Priorytet). Fundacja zrealizowała w 2014 roku Konkurs Grantowy (budżet projektów: 
145 000 zł) obejmujący 6 powiatów: myślenicki, limanowski, nowosądecki, gorlicki, brzeski, bocheński 
oraz miasto Nowy Sącz. W I edycji dofinansowano 31 projektów. W 2015 roku budżet projektów wyniósł 
205 000 zł z czego dofinansowano 44 projekty.
Przeprowadzono 8 spotkań informacyjno – promocyjnych, podczas których przedstawiono ogólne 
założenia i cele programu Fio Małopolska Lokalnie oraz zasady naboru. W trakcie naboru na wszelkie 
konsultacje z potencjalnymi grantobiorcami poświęcono 208 godzin.
Dodatkowo zorganizowano 6 szkoleń z zakresu sposobu aplikowania o granty do programu. Łącznie we 
wszystkich szkoleniach wzięło udział 100 osób.

Cel 15:
a) Wolontariat w ramach realizowanych inicjatyw brało udział 40 wolontariuszy.
b) Organizacja stażu - Izabela Janczak - Bizoń
c) Organizacja praktyk - Sylwia Szlósarczyk
d) Wolontariat Fundacja - Kinga Murzyn

W ramach działalności odpłatnej zrealizowano 3 produkcje filmowe.

Równocześnie członkowie organizacji przeszli szkolenia:
Agnieszka Dudek:
- Regranting
- Akademia Współpracy
- Wypracowanie modelu funkcjonowania Rad Pożytku Publicznego

Alina Słowik
- szkolenie NBP "Dobrze inwestuj w dobro"
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

700

35

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Kinga Murzyn:
- Akademia Koordynatora Wolontariatu
- Brakujące Ogniwo - Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych

Izabela Janczak-Bizoń:
- Gra strategiczna innowacyjna metoda animacji społecznej
- Małopolska sieć centrów wolontariatu

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w pkt 
1-32.

Finansowe i wspieranie 
innych instytucji, 
organizacji 
pozarządowych i inicjatyw 
obywatelskich poprzez 
przydzielanie mikrodotacji 
organizacjom 
pozarządowych i grupom 
nieformalnym w dwóch 
programach: Działaj 
Lokalnie obejmujący 9 
gmin powiatu 
Myślenickiego (Program 
Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności) oraz 
FIO Małopolska Lokalnie 
obejmujący 6 powiatów: 
myślenicki, limanowski, 
nowosądecki, gorlicki, 
brzeski, bocheński oraz 
miasto Nowy Sącz. 
(Program Ministerstwa 
Pracy i Polityki 
Społecznej). Łącznie 
przyznano w Działaj 
Lokalnie 13 grantów i w 
FIO Małopolska Lokalnie 
33 granty.

94.99.Z

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Organizowanie, 
prowadzenie kursów, 
szkoleń, konsultacji, 
seminariów. W ramach 
konkursu Działaj Lokalnie 
(Program Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności) zorganizowano 
5 szkoleń, ok. 30 
konsultacji wspierających 
projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców 
z małych miejscowości i 
wsi. W ramach programu 
FIO Małopolska Lokalnie 
(Program Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej) 
przeprowadzono 8 
spotkań informacyjno – 
promocyjnych, podczas 
których przedstawiono 
ogólne założenia i cele 
programu FIO Małopolska 
Lokalnie oraz zasady 
naboru. W trakcie naboru 
na wszelkie konsultacje z 
potencjalnymi 
grantobiorcami 
poświęcono 208 godzin. 
Dodatkowo 
zorganizowano 6 szkoleń z 
zakresu sposobu 
aplikowania o granty do 
programu. Łącznie we 
wszystkich szkoleniach 
wzięło udział 100 osób.

85.59.B
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Produkcja oraz 
rozpowszechnianie 
filmów, organizowanie 
przedsięwzięć 
kulturalnych i 
artystycznych, tj. 
warsztaty artystyczne. 
Nakręcono materiał 
promocyjny na zlecenie 
Urzędu Miasta i Gminy 
Klucze promujący 
Gminę Klucze. 
Nakręcono reportaż dla 
Polskiego 
Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym koło w 
Myślenicach . Materiał 
dotyczył programu 
wolontariatu 
realizowanego w 
Oddziale Wsparcia dla 
dorosłych w ramach 
projektu „Otwieracie 
przed nami życie”. 
Przygotowano spot 
promocyjny w ramach 
projektu „Wzmocnienie 
mechanizmu konsultacji 
społecznych w Gminie 
Dobczyce” – 
udźwiękowienie, 
opracowanie graficzne, 
przygotowanie filmu do 
dystrybucji.

59.11.Z
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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 wyników/zysków i strat) 389 146,60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 357 176,60 zł

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Organizowanie, 
prowadzenie kursów, 
szkoleń, konsultacji, 
seminariów. 
Przeprowadzono 
szkolenia dla 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych i 
mieszkańców trzech 
gmin powiatu 
myślenickiego: Lubień, 
Tokarnia, Pcim. 
Przedstawiono 
mieszkańcom gmin 
ofertę Fundacji Sztuki, 
Przygody i Przyjemności 
ARTS w zakresie 
możliwości aplikowania 
o środki finansowe z 
dwóch programów 
grantowych: Działaj 
Lokalnie oraz FIO 
Małopolska Lokalnie. 
Przekazano informacje 
odnośnie pisania 
wniosków a także 
rozliczania projektów.

85.59.B

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: NIW-CRSO 7
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 31 970,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

261 941,79 zł

15 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 80 234,81 zł

0,00 zł

22 996,00 zł

57 238,81 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 31 970,00 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 sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

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: 276 941,79 zł
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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 1 326,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 387 820,57 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

355 850,57 zł 0,00 zł

31 970,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

Druk: NIW-CRSO 9



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,0 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 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

31,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

7,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób

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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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 141 789,38 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 141 789,38 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

141 789,38 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 31 932,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 109 857,38 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

381,15 zł

0,00 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

0,00 osób

0,00 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)

9,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7,00 osób

2,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

W pkt. 11 kwota najwyższego wynagrodzenia nie dotyczy w 
całości jednego miesiąca. Wynagrodzenie w danym 
miesiącu wynosi 3419,17 zł, a pozostała kwota dotyczy 
wynagrodzenia za pracę w miesiącach od czerwca do 
sierpnia. Wszystkie wynagrodzenia związane są z 
realizacją projektów i uzależnione od harmonogramu 
działań oraz wpływu środków na rachunek bankowy od 
grantodawcy.

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)

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

1 "Działaj Lokalnie - 
Opracowanie i wdrożenie 
programu regrantingowego 
na rok 2014 w zakresie 
kultury i sztuki oraz kultury 
fizycznej i sportu"

a) Organizacja Konkursu ofert w 
ramach Programu "Działaj 
Lokalnie"
b) aktywizacja lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego
c) przyczynianie się do 
rozwiązania określonego 
lokalnego problemu lub 
zaspokojenia pewnej potrzeby 
mieszkańców
d) realizacja działań wspólnymi 
siłami mieszkańców i instytucji 
lokalnych
e) angażowanie zasobów 
lokalnych (naturalne, społeczne, 
ludzkie i finansowe)

Gmina Dobczyce 10 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

14 434,67 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

2 "Ochrona i promocja 
zdrowia - promowanie 
zdrowego stylu życia i 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom"

a) zapobieganie pojawianiu się i 
rozwojowi niekorzystnych 
zjawisk społecznych
b) podnoszenie świadomości 
społecznej mieszkańców gminy 
w zakresie profilaktyki 
uzależnień
c) propagowanie idei zdrowego 
stylu życia
d) rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych 
dotyczących profilaktyki 
uzależnień

Gmina Wiśniowa 3 000,00 zł

3 Zadanie publiczne z 
pominięciem otwartego 
konkursu ofert, w trybie tzw. 
małego grantu.

a) Promowanie współpracy z 
osobami niepełnosprawnymi 
poprzez działania teatralne

Gmina Myślenice 2 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 "Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich - Małopolska 
Lokalnie"

Zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych działających na 
terenie województwa 
małopolskiego w 
podejmowanie inicjatyw 
oddolnych poprzez wsparcie 
min. 424 inicjatyw 
realizowanych przez grupy 
nieformalne, grupy 
samopomocowe i młode 
organizacje pozarządowe do 
listopada 2016

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

261 941,79 zł
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Dudek - Prezes 
Zarządu

Alina Słowik - Członek Zarządu
08.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1
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