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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

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

Alina Słowik Prezes zarządu TAK

Olgierd Wargowski Vice-prezes zarządu TAK

Agnieszka Dudek 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

Anna Kapusta Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Dorota Piasecka Członek Rady Fundacji TAK

Karina Kiczek Członek Rady Fundacji TAK

Lucyna Kiebuła Członek Rady Fundacji 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)                       

Cel 3:
a) Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 
ramach Mobilnego Doradztwa na temat wykorzystania nowych 
technologii w NGO. (Agnieszka Dudek - Mobilny Doradca),
b) współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Alina 
Słowik - Lokalny Doradca).
Cele 3,11,13,:
Organizacja i realizacja Konkursu "Opowiedz". W 2018 roku zrealizowano 
6 filmów. Program finansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Cel 12,13,14:
a) Współpraca z samorządami w ramach dofinansowania szkoleń i 
projektów w gminach powiatu myślenickiego.
b) Udział przedstawiciela zarządu Fundacji (Alina Słowik) w pracach:
- ekspert FIO przy NIW) 
c)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 6 Konkursów grantowych (budżet 
projektu 2018: 47 000 PLN –PAFW, 26 800,00 PLN – lokalne samorządy i 
biznes), obejmujący 9 gmin powiatu myślenickiego.
d)Realizacja programu FIO Małopolska Lokalnie .Południe (NIW) - 
organizacja konkursu grantowego dla organizacji i grup nieformalnych z 
powiatów: myślenickiego, limanowskiego i gorlickiego.
f)Realizacja Programu MORSO - utworzenie Małopolskiego Ośrodka 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cele 14d - Fundusz Stypendialny dla pasjonatów z terenu Gmin Myślenice 
i Dobczyce.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS działa na terenie Powiatu Myślenickiego. Od 2009 roku realizuje projekty 
artystyczne, obywatelskie i edukacyjne, rozwija współpracę z JST, przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi 
(NGO), mieszkańcami. Promuje współpracę międzysektorową.
Działalność projektowa
„Od 2013 roku jako Ośrodek Działaj Lokalnie (Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, gdzie operatorem jest 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) Fundacja ARTS zrealizowała pięć konkursów grantowych na terenie powiatu 
myślenickiego (budżet projektów: 469 000,00 PLN). Od początku istnienia ośrodka Fundacja ARTS również współpracuje z 
samorządami w zakresie prowadzenia działań promocyjnych konkursu, współorganizowania szkoleń, warsztatów pozyskiwania 
środków indywidualnych konsultacji dla grup nieformalnych i organizacji.  
„Ponadto, 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 obecnie jako FIO 
Małopolska Lokalnie Południe w ramach środków Narodowego Instytutu Wolności). Fundacja od 2014 roku zorganizowała 5 
konkursów grantowych. Od roku 2014 dofinansowano 193 projekty na łączna kwotę 933 555,05 zł dofinansowane w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. .
Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających 
na terenie województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych poprzez wsparcie finansowe inicjatyw 
realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe w latach 2014 – 2017 
Wsparcie jest świadczone w postaci organizacji konkursu grantowego na realizację zadań mieszczących się w sferze zadań 
publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW oraz dotacji na rozwój (maksymalnie do: 5 000 zł) dla młodych organizacji 
pozarządowych oraz realizację inicjatyw społecznych przez grupy
nieformalne i grupy samopomocowe. Konkurs jest prowadzony na terenie całego województwa przez 4 organizacje – 
Oferentów, obejmujące swoimi działaniami Małopolskę, podzieloną w projekcie na 4 subregiony. W ramach projektu zostanie 
organizowana jest szeroka akcja promocyjnoinformacyjna, służąca: 1/ promocji konkursu w społecznościach lokalnych na 
terenie Małopolski, 2/ promocji wśród mieszkańców województwa realizowanych w ramach konkursu oddolnych inicjatyw, 3/ 
popularyzacji konkursu wśród potencjalnych partnerów projektu – jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. 
W celu zapewnienia sprawnej i bardziej efektywnej realizacji zadań w zakresie promocji nawiązana została współpraca 
finansowa i niefinansowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W celu wzmocnienia kompetencji 
mieszkańców Małopolski do udziału w konkursie, wdrażania i rozliczania mikoprzedsięwzięć, prowadzone są szkolenia z zakresu 
przygotowania i realizacji projektów oraz indywidualne doradztwo. Podczas trwania projektu prowadzone są także działania 
animacyjne skierowane w szczególności do środowisk cechujących się najniższym poziomem aktywności obywatelskiej.
„KALEJDOSKOP PARTNERSTWA” 2018 r., - W ramach programu Partnerstwa PAFW - przyznano 5 grantów na inicjatywy w 
wysokości 8 000 PLN, budżet projektu 25 000 PLN Celem projektu jest skoordynowanie działań podmiotów III sektora i 
stworzenie narzędzi (Kalendarz, Kawiarenki Obywatelskie) służących dobru wspólnemu, które pozwolą na: wzmocnienie 
partnerów, zwiększenie widoczności ich działań, lepszą współpracę i komunikację różnych grup działających na rzecz lokalnych 
środowisk. W pierwszym rzędzie “Kalejdoskop partnerstwa” kierujemy do grup i organizacji oraz instytucji działających na 
terenie gmin Myślenice i Dobczyce. Kolejną grupą odbiorców są mieszkańcy. 
Lider Partnerstwa : Fundacja ARTS - Ośrodek Działaj Lokalnie. Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach: Program Rozwoju 
Bibliotek, Seniorzy w akcji. Miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców i postrzegane jako najbardziej innowacyjne i przyjazne 
"Ciekawe miejsceciekawych ludzi". Realizator ciekawych projektów, niekonwencjonalnych wystaw, współorganizator 
Dobczyckiego Klubu Mam, inicjator Klubu Kulturalnego Kibica. Myślenickie Towarzystwo Kultury: Program Równać szanse. 
organizator festiwali, wystaw, warsztatów i in. działań o charakterze edukacyjnym; realizator programów i projektów 
skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczących zagadnień kultur i edukacji. Skupia niezależnych twórców i 
animatorów kultury.
„NASZ START Z FUNDACJĄ ARTS I STATE STREET” 2015-2018r., – Budżet projektu w latach 2017/2018 odbyła się III edycja " 
Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street" finansowany przez Bostońską fundację State Street, zwiększający kompetencję 
młodzieży w wieku 16-¬25 lat w zakresie wejścia na rynek pracy. W ramach działań projektowych uczestnicy biorą udział w 
zajęciach: komputerowych, autoprezentacji, projektowych i nauki języka angielskiego.
MORSO 2018 -  Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Subregion Podhalański (obejmujący powiaty: 
myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański)
Do zadań ośrodka należało prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz stały monitoring potrzeb 
organizacji pozarządowych w danym subregionie, świadczenie fachowego, wieloaspektowego poradnictwa
i doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych, organizacja profesjonalizujących szkoleń, warsztatów  i 
seminariów dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania i 
działalności organizacji pozarządowych, wsparcie i pomoc w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania dla organizacji 
pozarządowych, wspieranie rozwoju zatrudnienia w organizacjach pozarządowych oraz pozyskiwania wolontariuszy, pomoc w 
poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów, doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych 
organizacji pozarządowych, doradztwo i pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności nowo powstałych organizacji 
pozarządowych, szkolenia z zakresu prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem organizacji, indywidualne konsultacje  
poszczególnych grup, stowarzyszeń, fundacji.
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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)

Mieszkańcy województwa małopolskiego zainteresowani  działaniami społecznymi na rzecz 
swojego środowiska.
Grupy nieformalne, grupy samopomocowe, organizacje pozarządowe

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

500

120

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Finansowe i wspieranie 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 4 powiatów: 
myślenicki, limanowski, gorlicki, bocheński. 
Organizowanie, prowadzenie kursów, szkoleń, 
konsultacji, seminariów. W programie Działaj 
Lokalnie 2018 zastosowano mechanizm 
regrantingu w dwóch gminach: Dobczyce i 
Wiśniowa. MORSO 2018 -  Marszałkowski 
Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego Subregion Podhalański 
(obejmujący powiaty: myślenicki, nowotarski, 
suski, tatrzański)Do zadań ośrodka należało 
prowadzenie działań o charakterze 
informacyjno-promocyjnym oraz stały 
monitoring potrzeb organizacji pozarządowych 
w danym subregionie, świadczenie fachowego, 
wieloaspektowego poradnictwa i doradztwa dla 
organizacji pozarządowych, w tym grup 
nieformalnych, organizacja profesjonalizujących 
szkoleń, warsztatów  i seminariów dla 
organizacji pozarządowych z uwzględnieniem 
aktualnych zmian prawnych w zakresie 
funkcjonowania i działalności organizacji 
pozarządowych, wsparcie i pomoc w ubieganiu 
się o granty i inne formy dofinansowania dla 
organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju 
zatrudnienia w organizacjach pozarządowych 
oraz pozyskiwania wolontariuszy

94.99 Z 1 129,20 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

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

85.59 B 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W 2017/ 2018 roku odbyła się III edycja " Nasz 
Start z Fundacją ARTS i State Street" 
finansowany przez Bostońską fundację State 
Street, zwiększający kompetencję młodzieży w 
wieku 16-¬25 lat w zakresie wejścia na rynek 
pracy. W ramach działań projektowych 
uczestnicy biorą udział w zajęciach: 
komputerowych, autoprezentacji, projektowych 
i nauki języka angielskiego. W 2017 roku 
rozpoczęła się III edycja, która będzie 
kontynuowana w 2018 roku. Zajęcia są 
skierowane do młodzież z małych miejscowości, 
które dominują w powiecie myślenickim i są 
oddalone od dużych ośrodków edukacyjnych.

85.59 B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Organizowanie, prowadzenie kursów, 
szkoleń, konsultacji, seminariów. W ramach 
konkursu Działaj Lokalnie (Program Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności) FIO 
Małopolska Lokalnie. Południe i MORSO 
Głównym celem było zwiększenie 
zaangażowania obywateli i obywatelek oraz 
organizacji pozarządowych działających na 
terenie województwa małopolskiego w 
podejmowanie inicjatyw oddolnych 
poprzez wsparcie finansowe inicjatyw 
realizowanych przez grupy nieformalne, 
grupy samopomocowe i młode organizacje 
pozarządowe. Świadczenie fachowego, 
wieloaspektowego poradnictwa i 
doradztwa dla organizacji pozarządowych, 
w tym grup nieformalnych, organizacja 
profesjonalizujących szkoleń, warsztatów  i 
seminariów dla organizacji pozarządowych 
z uwzględnieniem aktualnych zmian 
prawnych w zakresie funkcjonowania i 
działalności organizacji pozarządowych, 
wsparcie i pomoc w ubieganiu się o granty i 
inne formy dofinansowania dla organizacji 
pozarządowych, wspieranie rozwoju 
zatrudnienia w organizacjach 
pozarządowych oraz pozyskiwania 
wolontariuszy, pomoc w poszukiwaniu 
partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla 
realizacji projektów, doradztwo i pomoc w 
tworzeniu nowych organizacji 
pozarządowych, doradztwo i pomoc w 
prowadzeniu bieżącej działalności 
nowopowstałych organizacji 
pozarządowych, szkolenia z zakresu 
prawnych obowiązków związanych z 
prowadzeniem organizacji, indywidualne 
konsultacje  poszczególnych grup.

85.59 B 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, 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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 402 885,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 399 885,25 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 144 228,06 zł

2.4. Z innych źródeł 3 000,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 129,20 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 129,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 254 527,99 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

96 910,57 zł

157 617,42 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

w 
tym:

0,00 zł

13 000,00 zł

131 228,06 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 1 840,32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 401 044,93 zł 1 129,20 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

398 044,93 zł 1 129,20 zł

3 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 MORSO 2018 -  Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Subregion 
Podhalański (obejmujący powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański)Do zadań ośrodka 
należało prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz stały monitoring 
potrzeb organizacji pozarządowych w danym subregionie, świadczenie fachowego, 
wieloaspektowego poradnictwa i doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym grup 
nieformalnych, organizacja profesjonalizujących szkoleń, warsztatów  i seminariów dla organizacji 
pozarządowych z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania i 
działalności organizacji pozarządowych, wsparcie i pomoc w ubieganiu się o granty i inne formy 
dofinansowania dla organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju zatrudnienia w organizacjach 
pozarządowych oraz pozyskiwania wolontariuszy, pomoc w poszukiwaniu partnerów i 
zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów, doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych 
organizacji pozarządowych, doradztwo i pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności 
nowopowstałych organizacji pozarządowych, szkolenia z zakresu prawnych obowiązków 
związanych z prowadzeniem organizacji, indywidualne konsultacje  poszczególnych grup, 
stowarzyszeń, fundacji.

1 129,20 zł

0,00 zł

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

0,00 zł
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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. 0,50 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

27 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

0 osób fizycznych

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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

256 368,31 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

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.
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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 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 166 841,84 zł

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

166 841,84 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

8 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 166 841,84 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 163 841,84 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

brak

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 Otwarty konkurs ofert na 
wybór operatora konkursu 
na mikrodotacje w ramach 
regrantingu na realizację w 
2018 roku w zakresie kultury 
i sztuki oraz kultury fizycznej 
i sportu.

Wspierane projektów, które 
inicjują współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego i które służą 
pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych, poprawie jakości 
życia. W rezultacie 
podejmowane działania mają 
przyczyniać się do budowania 
lokalnego kapitału społecznego. 
Program jest prowadzony z 
myślą o organizacjach 
pozarządowych oraz grupach 
nieformalnych, które 
podejmują wspólny wysiłek, 
aby w ich społecznościach żyło 
się lepiej

Gmina Dobczyce 12 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 299,44 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 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

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

2 Otwarty konkurs ofert na 
wybór Operatora Konkursu 
na Mikrodotacje w ramach 
regrantingu na realizację w 
formie wsparcia, zadania 
Gminy Wiśniowa w roku 
2018 z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, 
uwzględniające promocję 
produktu regionalnego i 
zdrowej żywności.

Wspierane projektów, które 
inicjują współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego i które służą 
pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych, poprawie jakości 
życia. W rezultacie 
podejmowane działania mają 
przyczyniać się do budowania 
lokalnego kapitału społecznego. 
Program jest prowadzony z 
myślą o organizacjach 
pozarządowych oraz grupach 
nieformalnych, które 
podejmują wspólny wysiłek, 
aby w ich społecznościach żyło 
się lepiej.

Gmina Wiśniowa 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Program FIO Małopolska 
Lokalnie. Południe

Zwiększenie zaangażowania 
obywateli i obywatelek oraz 
organizacji pozarządowych 
działających na terenie 
województwa małopolskiego w 
podejmowanie inicjatyw 
oddolnych poprzez wsparcie 
inicjatyw realizowanych przez 
grupy nieformalne, grupy 
samopomocowe i młode 
organizacje pozarządowe.

Narodowy Instytut Wolności. 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

157 617,42 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

brak

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

organizacji

Alina Słowik
Olgierd Wargowski
Agnieszka Dudek

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-12
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