
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Fundacji „Zawsze Warto”

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości
w Rozporządzeniu z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań

składanych przez fundacje
(Dz. U. nr 50, poz. 529)

1. Nazwa Fundacji: „Zawsze Warto”
2. Siedziba: Kraków
3. Adres: ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków
4. Adres poczty elektronicznej: biuro@zawszewarto.pl
5. Data wpisu do KRS: 8 kwietnia 2015 roku.
6. KRS: 0000551401
7. NIP: 6793110122
8. REGON: 361201983

2. Dane członków zarządu fundacji:
Marek Wasiak – prezes zarządu
Marta Janeczek – członek zarządu
Ewa Rosicka – członek zarządu

3. Celami statutowymi Fundacji są:
1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyka i krajoznawstwo;
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;



20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
23) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka;
25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
26) rewitalizacja;
27) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie 
określonym w art. 4 pkt 1-32a tej ustawy.

4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego, w tym szczególności adresowanych do dzieci i 
młodzieży oraz osób starszych;

2. inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję
narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej oraz wspólnot lokalnych, w szczególności w formie 
warsztatów, debat i wydarzeń kulturalnych;

3. realizację działań edukacyjnych, w tym w szczególności obejmujących włączanie w 
proces uczenia się w ramach kształcenia ustawicznego wszystkich chętnych 
niezależnie od wieku i statusu społecznego;

4. podejmowanie działań realizujących postulat integracji wewnątrz i 
międzypokoleniowej wśród osób starszych,

5. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz 
kreowania postaw proekologicznych;

6. podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego oraz 
aktywizacji jego mieszkańców do udziału w życiu społecznym;

7. prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i badawczej realizowanej w 
szczególności poprzez organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów, szkoleń i 
warsztatów w zakresie celów określonych niniejszym Statutem;

8. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działania wspomagające rozwój demokracji;

9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,

10. prowadzenie działalności popularyzatorsko – informacyjnej w zakresie celów 
określonych niniejszym Statutem;

11. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
12. wspieranie i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, oraz 

organizacjami zrównanymi z nimi w prawach, w każdej prawnie dopuszczalnie 
formie, w zakresie celów statutowych Fundacji,

13. inicjowanie, podejmowani i finansowanie innych prawnie dopuszczalnych działań 
realizujących cele Fundacji,

14. współpracę z władzami publicznymi, instytucjami i środowiskami, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.



5. Opis działalności statutowej.
Za nami trzy lata naszej aktywności,mamy przekonanie pracy solidnej i zauważalnej.
Nazwa naszej  Fundacji  dla  wielu  jest  już  znana,  mamy wrażenie  dla  wielu  również
przyjazna. Jesteśmy otwarci na współpracę, na pomysły innych, na nowe wyzwania.
Udało  się  też  nam  wypracować  projekty,  które  stały  się  flagowymi,  wpisanymi  w
kalendarz wielu szkół i instytucji edukacyjnych czy ośrodków kultury.

Najważniejsze z nich to:
Herbaciarnia Naukowa - projekt realizowany przez zespół naszej Fundacji już 10 lat,
choć  wcześniej  w  innej  strukturze,  którego  niezawodnym  partnerem  jest  Polska
Akademia Umiejętności.
Za nami już przeszło 100 Herbacianych spotkań, z tego kolejnych 9 w roku minionym.
Naszymi  gośćmi  w  ostatnim  roku  byli:  dr  Michał  Rusinek,  Antoni  Kroh,  prof.  Anna
Lutosławska,  Agnieszka Konior,  dyr.  Marek Świca,  prof.  Andrzej  Romanowski,  prof.
Leszek Balcerowicz, prof. Anna Polony, prof. Marek Grzegorzewski
Na nasze spotkanie przyjeżdża młodzież i nauczyciele z Krakowa i Małopolski, ale też z
województwa świętokrzyskiego.

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy już V edycję projektu, a po raz pierwszy do młodzieży
z województwa małopolskiego dołączyły gremialnie szkoły z województwa śląskiego.
Od kilku już lat, w naszym dyktandzie biorą tez udział uczniowie pojedynczych szkół z
województwa łódzkiego i dolnośląskiego oraz szkół polskich za granicą.
W roku 2017 w Dyktandzie wzięło udział łącznie ponad 13 000 osób z prawie 600 szkół.

Matura na 100 procent
Ogólnopolski Projekt (konkurs) „Matura na 100 procent” to przedsięwzięcie realizowane
jest  przez  Fundację  wspólnie  z  Centralną  Komisją  Egzaminacyjną,  organizatorem
corocznych  egzaminów  maturalnych  oraz  we  współpracy  z  prezydentami  miast,
marszałkami województw, gospodarzami kolejnych gali konkursu.
W 2017 roku odbyła się IV edycja przedsięwzięcia.  Gospodarzem Gali  w Bibliotece
Uniwersyteckiej  w  Warszawie  była  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego  Adam
Struzik.
Kapituła  Konkursu  wyłoniła  25  laureatów,  najlepszych  z  najlepszych  polskich
maturzystów spośród 258 030 zdających egzamin maturalny w 2017 roku.
W grupie tej  znalazło  się 5 maturzystów w województwa małopolskiego,  w tym 4 z
Krakowa.
Spośród 25 tegorocznych laureatów 6 podjęło studia na UJ.

Jesienne Święto Poetów
W roku ubiegłym odbyła się III edycja tego projektu. To konkurs na szkolne wydarzenia
poetyckie  -happeningi  inspirowane  twórczością  polskich  poetów,  ale  też  konkurs
poetycko-plastyczny na najlepszy wiersz i ilustrację do wierszy polskich poetów.
Podsumowaniem III  edycji  był  kolejny,  II  tomik  „Poetyckich  Jaskółek”  z  wierszami  i
ilustracjami laureatów i tradycyjnie już wierszem MISTRZA (dzięki uprzejmości Fundacji
Wisławy  Szymborskiej)  -  wybitnej  polskiej  poetyki,  laureatki  nagrody  nobla  1996
Wisławy Szymborskiej pt. „Pochwała siostry” oraz obrazem pt. „Zaczarowana dorożka”
uznanej  krakowskiej  artystki,  malarki,  absolwentki  krakowskiej  ASP  Pauliny
Dąbrowskiej-Dorożyńskiej.

Wśród innych, wartych szczególnej uwagi projektów warto powiedzieć o:



• inauguracji  dwóch  nowych  przedsięwzięć  muzycznych  -  Muzyczna  Akademia
Malucha (warsztaty muzyczne i koncerty dla najmłodszych dzieci, starsze grupy
przedszkolne oraz klasy I-III, odbywające się w siedzibie Fundacji;

• Poranki  muzyczne  -  otwarte  koncerty  muzyczne  dla  mieszkańców  Krakowa
odbywające  się  w  III  niedzielę  miesiąca  o  godz.11  w  naszym  Salonie
Radziwiłłowskim

• kontynuacji  naszych  Śniadań  z  Profesorem  (gościliśmy  m.in.  prof.  Andrzeja
Zolla, prof. Janusza Majcherka, prof. Michała Turałę oraz panią dyrektor Zofię
Gołubiew) dla wolontariuszy i przyjaciół Fundacji

• Centrum Zimbardo dla Młodzieży - w październiku 2017 gościliśmy Profesora w
siedzibie naszej Fundacji, który udzielił osobistej rekomendacji dla otwarcia przy
naszej Fundacji Centrum.

Stypendia Fundacji:
„Matura  na  100  procent”  -  to  stypendia  dla  laureatów  Ogólnopolskiego  Projektu
adresowanego dla najlepszych polskich maturzystów.
Ze środków Fundacji  i  Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp.z o.o.  w
roku 2017 nasze stypendium otrzymali: Karolina Bassa i Paweł Poczobut.
Ponadto dzięki  naszym działaniom stypendia od naszych sponsorów,partnerów oraz
Urzędów Miast i Urzędów Marszałkowskich otrzymało 11 laureatów IV edycji projektu.

„Zawsze  Warto”  -  stypendium  fundowane  z  darowizn  celowych  członków  Rady
Programowej, Rady Fundacji oraz Zarządu dla ucznia-osobowości roku współpracującej
z  Fundacją  Państwowej  Ogólnokształcącej  Szkoły  Muzycznej  II  im.  F.  Chopina  w
Krakowie.
Laureatem  stypendium  został  Dawid  Kopp.  Stypendium  -  wyróżnienie  otrzymał
Wojciech Laskowski.

„Nauka  owocuje”  -  stypendium dla  najlepiej  uczących  się  dzieci  pracowników firmy
FARMONA.
W roku 2017 stypendium otrzymała: Joanna Zięba, uczennica Szkoły Podstawowej nr
29 w Krakowie

W roku 2017 Fundacja, wspólnie z nauczycielami i uczniami POSM II st. im F. Chopina
w Krakowie zorganizowała też 2 koncerty specjalne, a to: styczniowy koncert kolęd oraz
z okazji Święta Niepodległości w listopadzie.
Minikoncerty  towarzyszyły  również  (tradycyjnie)  wszystkim  spotkaniom  Herbaciarni
Naukowej.

Nie możemy też zapomnieć o odsłonięciu z naszej inicjatywy na sąsiadującej z siedzibą
fundacji  kamienicy,  pod  nr  29  tablicy  pamiątkowej   dedykowanej  pamięci  Wisławy
Szymborskiej. To dom rodzinny poetki, dziś własność rodziny Państwa E. J. Pindlów.

Od października 2017 uzyskaliśmy status OPP i bardzo liczymy w kolejnych latach na
dodatkowe środki z tego tytułu na realizację naszych projektów.

Zrealizowaliśmy też w ubiegłym roku następujące projekty grantowe:
– Narodowy Instytut Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa: Kolonie Józefa
– Urząd Miasta Krakowa – Upowszechnianie literatury: Poetyckie Jaskółki II
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
– Bon edukacyjny: V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
– Powiat bocheński: Lekcje kultury bocheńskiej



6. Uchwały zarządu fundacji.
W okresie sprawozdawczym zarząd podjął uchwały:
- Uchwała z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia w roku 2017 osób 

spokrewnionych z członkami Zarządu
- Uchwała z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie złożenia wniosku o uzyskanie statusu 

OPP
- Uchwała z dnia 16 października 2017 r. w sprawie podjęcia przez Fundację 

odpłatnej działalności pożytku publicznego

7. Przychody Fundacji w 2017 roku:
a) Przychody statutowe:   261 334,43 zł
w tym:
od osób fizycznych
- darowizny pieniężne                        13 092,50 zł
- z odpłatnej działalności statutowej         4 900,00 zł

od osób prawnych
- dotacje i darowizny pieniężne   238 341,93 zł
- z odpłatnej działalności statutowej       5 000,00 zł
- zwrot kosztów za dojazdy    0,00 zł
b) Przychody finansowe                       0,00 zł
c) Przychody operacyjne pozostałe        31,00 zł

8. Informacje o poniesionych kosztach w 2017 roku:
a) Koszty realizacji celów statutowych:       89 052.30 zł
b) Koszty administracyjne:    173 361,92 zł
- zużycie materiałów i energii            46 171,83 zł
- usługi obce     12 937,96 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    106 917,42 zł
- podatki i opłaty       1 606,00 zł
- pozostałe       5 728,71 zł
c) Koszty finansowe            27,30 zł
d) Koszty operacyjne   0,00 zł

9. Informacje o zatrudnieniu
a) W 2017 roku fundacja zatrudniała jedną osobę na umowę o pracę.
b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę: 33.600,00 zł
c) Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu: 63 150,00 zł
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz z tytułu umów o dzieło:

(kwoty brutto) 25 701,98 zł 
e) Fundacja „Zawsze Warto” nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Fundacja „Zawsze Warto” na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała: 
- na rachunku bankowym w BGŻ BNP Paribas 0,00 zł
- na rachunku bankowym w Małopolskim Banku Spółdzielczym     6 654,00 zł
g) Fundacja „Zawsze Warto” nie nabyła żadnych obligacji.
h) Fundacja „Zawsze Warto” nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) Fundacja „Zawsze Warto” w 2017r. nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) Zobowiązania fundacji na koniec 2017 11 189,49 zł
- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:   1 256,71 zł



10. Fundacja w roku 2017 korzystała z dotacji od jednostek administracji 
samorządowej. 
Fundacja zrealizowała zadanie publiczne: 

Granty 2017 Kwota
dotacji

Wartość
zadania

Wkład
własny

1 NID – Wolontariat dla dziedzictwa
Kolonie Józefa

12 000 15 400 3 400

2 UMWM Bon edukacyjny
V Małopolskie Dyktando 
Niepodległościowe

8 000 8 960 960

3 Powiat bocheński
Lekcje kultury bocheńskiej

3 800 5 080 1 280

4 UMK – Upowszechnianie literatury; 
Poetyckie jaskółki II

8 000 8 950 950

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja 
rozliczyła się z jego realizacji.

11. Fundacja „Zawsze Warto” rozliczyła się z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
na podstawie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych (deklaracja CIT-8).

12. W roku 2017 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Marek Wasiak – Prezes Zarządu ……………………………...

Marta Janeczek – Członek Zarządu ……………………………...

Ewa Rosicka – Członek Zarządu ……………………………...

Kraków, czerwiec 2018






