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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2021-10-14

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

2008-09-30

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 Wiceprezes Zarządu TAK

Agnieszka Wargowska - 
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)                       
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Cel 2
Udział w organizacji I edycji Małopolskich Targów Książki „Dziedzictwo 
zapisane lokalnie”, która odbyła się jako jedno z głównych wydarzeń 
tegorocznej Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 
realizowanych pod hasłem „Moja Droga”. To pierwsze Targi książki 
zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Cel 3:
a) Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 
ramach Mobilnego Doradztwa na temat wykorzystania nowych 
technologii w NGO. (Agnieszka Wargowska - Dudek - Mobilny Doradca),
b) współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Alina 
Słowik - Lokalny Doradca).
Cele 3,11,13,:
Organizacja i realizacja Konkursu "Opowiedz". W 2020 roku zrealizowano 5
 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 2020: 75 000 PLN –PAFW, 30 000,00 PLN – lokalne samorządy - 
25 000,-), obejmujący 9 gmin powiatu myślenickiego.
cel 14:
rganizowanie konkursów grantowych, prowadzenie kursów, szkoleń, 
konsultacji, seminariów. W ramach konkursu Działaj Lokalnie (Program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) organizowanie szkoleń. 
Powołanie Ośrodka K-ORSO (Kooperatywny Ośrodek Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego), którego działania oparte są na 2 
nawzajem się uzupełniających filarach: 1 Działania obywatelskie: 
Prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym z zakresu 
form wsparcia, stały monitoring potrzeb NGO, świadczenie 
wieloaspektowego poradnictwa (stacjonarnego, elektronicznego, 
telefonicznego, mobilnego) i doradztwa dla NGO i grup nieformalnych. 
W 2020 roku odbyła się V 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

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

40

80

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS działa na terenie Małopolski, szczególnie 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 8 konkursów grantowych na terenie powiatu myślenickiego 
(budżet projektów: ok.500 000,00 PLN). Od początku istnienia ośrodka Fundacja ARTS również współpracuje z samorządami w 
zakresie regrantingu oraz prowadzenia działań promocyjnych konkursu, współorganizowania szkoleń, warsztatów pozyskiwania 
środków indywidualnych konsultacji dla grup nieformalnych i organizacji. Budżet projektu 2020: 75 500 PLN –PAFW, 44 700,00 
PLN – lokalne samorządy 25 000,-, Fundacja 5800,-. Przyznano 13 grantów.
„NASZ START Z FUNDACJĄ ARTS I STATE STREET” – w roku 2020 odbyła się V 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 brali udział w zajęciach: komputerowych, autoprezentacji, 
projektowych i nauki języka angielskiego.
W 2020 roku w ramach działań Fundacji (projekt PROO 1a) został powołany Ośrodek K-ORSO (Kooperatywny Ośrodek Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego), którego działania oparte są na 2 nawzajem się uzupełniających filarach:
1 Działania obywatelskie: Prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym z zakresu form
wsparcia, stały monitoring potrzeb NGO, świadczenie wieloaspektowego poradnictwa (stacjonarnego, elektronicznego, 
telefonicznego, mobilnego) i doradztwa dla NGO i grup nieformalnych. W celu wzmocnienia ich działalności m.in. z różnych 
aspektów finansowania organizacji; pozyskiwania funduszy;pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości; księgowości; 
ochrony danych osobowych;
wykorzystania nowych technologii; dostępności. Ponadto Ośrodek organizuje profesjonalizujące kursy, szkolenia i warsztaty; 
wspierał różne podmioty i grupy lokalne w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania.
2 Działania na rzecz dziedzictwa: to wieloaspektowe i kompleksowe wsparcie w zakresie projektów związanych z ochroną i 
zarządzaniem dziedzictwem lokalnym. Dziedzictwo rozumiane jako potencjalne zasoby, których nie wykorzystujemy jest tu bazą 
dla społecznego rozwoju lokalnego. Funkcjonowanie ośrodka z powyższego zakresu opiera się z jednej strony na aktywności 
diagnostycznej, badawczej i ewaluacyjnej, z drugiej na aktywizacji, edukacji, szkoleniu, mediowaniu i facylitacji lokalnych 
społeczności w strategicznych, partycypacyjnych, odpowiedzialnych i innowacyjnych działaniach na rzecz dziedzictwa. 
Prorozwojowym działaniem było stworzenie wielofunkcyjnej aplikacji EtnoStoria. 
Podczas pandemii wypracowaliśmy metody komunikacji z odbiorcami dostosowane do potrzeb i możliwości odbiorców, m.in.: 
pracę na platformie MIRO przy aplikacji EtnoStoria, programu grantowego Działaj Lokalnie i pracy konsultacyjnej z użyciem 
platform ClickMeeting, ZOOM, Microsoft Teams oraz aplikacjach Messenger i innych. W granicznych przypadkach kontakt 
odbywał się telefonicznie oraz poprzez indywidualne spotkania przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Fundacja wzięła udział w I edycji Targów Książki „Dziedzictwo zapisane lokalnie” odbyła się jako jedno z głównych wydarzeń 
tegorocznej Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa realizowanych w tym roku pod hasłem „Moja Droga”. To 
pierwsze targi książki realizowane jako wydarzenie w historii Europejskich Dni Dziedzictwa. Mimo sytuacji pandemii oraz przede 
wszystkim wirtualnej odsłony Targi cieszyły się bardzo dużą popularnością i przekroczyły swym zasięgiem Województwo 
Małopolskie.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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.

Organizowanie konkursów grantowych, 
prowadzenie kursów, szkoleń, konsultacji, 
seminariów. W ramach konkursu Działaj Lokalnie 
(Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności) organizowanie szkoleń. Powołanie 
Ośrodka K-ORSO
(Kooperatywny Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego), którego działania oparte są na 
2
nawzajem się uzupełniających filarach:
1 Działania obywatelskie: Prowadzenie działań o 
charakterze informacyjno-promocyjnym z 
zakresu form
wsparcia, stały monitoring potrzeb NGO, 
świadczenie wieloaspektowego poradnictwa 
(stacjonarnego,
elektronicznego, telefonicznego, mobilnego) i 
doradztwa dla NGO i grup nieformalnych. W celu
wzmocnienia ich działalności m.in. z różnych 
aspektów finansowania organizacji; 
pozyskiwania funduszy;
pisania i rozliczania projektów; 
sprawozdawczości; księgowości; ochrony danych 
osobowych;
wykorzystania nowych technologii; dostępności. 
Ponadto Ośrodek organizuje profesjonalizujące 
kursy, szkolenia i warsztaty; wspierał różne 
podmioty i grupy lokalne w ubieganiu się o 
granty i inne formy dofinansowania.
2 Działania na rzecz dziedzictwa: to 
wieloaspektowe i kompleksowe wsparcie w 
zakresie projektów związanych z ochroną i 
zarządzaniem dziedzictwem lokalnym.
konsultacji wspierających projekty inicjujące
współpracę mieszkańców z małych 
miejscowości. W programie Działaj Lokalnie 
2020 zastosowano
mechanizm regrantingu w 3 gminach: Myślenice,
Dobczy

94.99.Z 0,00 zł

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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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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W 2020 roku odbyła się V 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. Zajęcia
są skierowane do młodzież z małych 
miejscowości, które dominują w powiecie 
myślenickim i są oddalone od dużych ośrodków 
edukacyjnych.

85.59.A 0,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Udział w organizacji I edycji Małopolskich 
Targów Książki „Dziedzictwo zapisane lokalnie”, 
która odbyła się jako jedno z głównych wydarzeń 
tegorocznej Ogólnopolskiej Inauguracji 
Europejskich Dni Dziedzictwa realizowanych pod 
hasłem „Moja
Droga”. To pierwsze Targi książki zorganizowane 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas 
Targów przybliżyliśmy publiczności 
opublikowane w latach 2015-2020 małopolskie 
pozycje wydawnicze, których tematyką jest 
szeroko pojęte dziedzictwo widziane z 
perspektywy lokalnej: dziedzictwo zapisane 
oddolnie z inicjatywy i przez przedstawicieli 
społeczności lokalnych.

Mimo pandemii oraz przede wszystkim 
wirtualnej formy Targi cieszyły się bardzo dużą 
po-
pularnością, a ich zasięg wykraczał poza granice 
województwa małopolskiego.

94.99.Z 1 584,11 zł
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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 zysków i strat) 364 579,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 364 079,23 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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.

Działania wspierające działalność 
obywatelską kierowane są do działających 
nie tylko organizacji
pozarządowych: stowarzyszeń zwykłych, 
rejestrowych, fundacji, czy grup 
nieformalnych, liderów oraz jednostek 
samorządu terytorialnego 
współpracujących w zakresie inicjatyw 
lokalnych. Celem wspólnego realizowania 
zadań na rzecz społeczności lokalnej, 
wdrażania rozwiązań
partycypacyjnych, współtworzenia 
programów współpracy z organizacjami 
publicznymi. W ramach współpracy 
Fundacja zaplanowała i przeprowadziła 
wizytę studyjną dla organizacji z terenów 
Północnej Małopolski. Przygotowanie 
warsztatów, przeprowadzenie seminarium 
na temat dobrych praktyk i wymiany 
doświadczeń między NGO.

94.99.Z 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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1 820,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 177 971,13 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 184 287,20 zł

2.4. Z innych źródeł 500,00 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 1 448,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 584,11 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

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: 364 695,11 zł 1 584,11 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Przeprowadzenie i organizacja Targów Książki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 
opracowanie materiałów merytorycznych związanych z dziedzictwem i jego archiwizacją.

1 584,11 zł

w 
tym:

0,00 zł

154 745,97 zł

23 225,16 zł

0,00 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

w 
tym:

6 305,75 zł

177 981,45 zł

0,00 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 -61,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -54,66 zł

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

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

364 140,45 zł 1 584,11 zł

554,66 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

169 166,92 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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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)

4 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)

2,00 etatów

5 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
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 155 370,60 zł

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

155 370,60 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)  

1 849,65 zł

3 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)

4 osób

w 
tym:

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

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

47 310,00 zł

47 310,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108 060,60 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 155 370,60 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)

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 
2020 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 10 000,00 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

5 395,00 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)

2 Otwarty konkurs na wybór 
Operatora Konkursu na
Mikrodotacje w ramach 
regrantingu na realizacje w 
2019 roku zadania 
publicznego w zakresie 
kultury i sztuki .

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

Myślenice 10 000,00 zł

3 Otwarty konkurs na wybór 
Operatora Konkursu na 
Mikrodotacje w ramach 
regrantingu na realizacje w 
2020 roku zadania 
publicznego w zakresie 
kultury i sztuki.

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 Siepraw 5 000,00 zł

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

1 Wspieranie działań 
statutowych organizacji 
sektora pozarządowego, 
wspieranie rozwoju 
instytucjonalnego organizacji 
(w tym: budowanie 
stabilnych podstaw ich 
dalszego funkcjonowania, 
tworzenie 
perspektywicznych planów 
działania i finansowania, 
podnoszenie standardów 
pracy i zarządzania 
organizacją) oraz wspieranie 
rozwoju porozumień 
organizacji, platform 
współpracy,
reprezentacji środowisk 
organizacji sektora 
pozarządowego.
Konkurs PROO-1a

zadanie miało/ma na celu;
1. Powstanie ośrodka K-ORSO 
wzmocni wizerunek Fundacji, 
ustabilizuje jej pozycję i pozwoli 
na kompleksową i większą skalę 
działań zgodnych z misją na 
rzecz lokalnych organizacji 
obywatelskich i działań z 
zakresu ochrony dziedzictwa.
2. Stworzenie i wdrożenie 
CROWDSOURCINGOWEJ 
APLIKACJI umożliwi 
zintensyfikowanie, 
rozbudowanie i
wzmocnienie działań 
statutowych w obszarze 
ochrony dziedzictwa, wzmocni 
rozpoznawalność i 
wizerunek Fundacji oraz 
działania fundraisingowe

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

225 500,00 zł
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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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Alina słowik
Agnieszka Wargowska - Dudek

Olgierd Wargowski
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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