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• 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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. RADZIWIŁŁOWSKA Nr domu 23 Nr lokalu 8

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-026 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-422-05-79

Nr faksu E-mail biuro@zawszewarto.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36120198300000 6. Numer KRS 0000551401

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

Marek Wasiak prezes 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

Ewa Rosicka członek zarządu TAK

Dorota Sobol członek zarządu NIE

"ZAWSZE WARTO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 3



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

Czwarty rok działalności potwierdził słuszność decyzji programowych podejmowanych od początku naszej aktywności.
A zatem przede wszystkim projekty flagowe a potem inne,wynikające ze zmieniających się oczekiwań i zainteresowań szkół i 
młodzieży.
Absolutnym sukcesem rok 2018 była VI edycja Dyktanda Niepodległościowego. To prawdopodobnie największy tego typu 
projekt w Polsce. Wzięło w nim udział 54 000 uczestników z 6 województw południowej Polski (dolnośląskie, lubelskie, 
małopolskie, opolskie, podkarpackie i śląskie).
To równocześnie ponad 2500 szkół i ok 5000 aktywnie zaangażowanych nauczycieli, organizatorów i weryfikatorów 
(oceniających prace uczniów).
To wreszcie 6 uroczystych Gal finałowych w miastach wojewódzkich,z udziałem przedstawicieli władz administracyjnych i 
samorządowych oraz kuratorów oświaty.
Sukcesem była również 5 edycja Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”, organizowanego wspólnie z Centralną 
Komisją Egzaminacyjną (naszym stałym parterem) oraz Prezydentem Lublina, gospodarzem Gali podsumowującej wybór 25 
najlepszych z najlepszych polskich maturzystów.
Innym, ciekawym i wciąż znajdującym młodych pasjonatów był Ogólnopolski konkurs "Poetyckie Jaskółki", zakończony 
wydaniem kolejnego tomiku poetyckiego (III).
Z powodzeniem kontynuowaliśmy też otwarte dla mieszkańców Krakowa, niedziele PORANKI MUZYCZNE, Muzyczną Akademię 
Malucha (dla dzieci młodszych) oraz działalność akredytowanego przy Fundacji Centrum Zimbardo dla Młodzieży.
Ciekawym projektem był konkurs literacko-plastyczny „Tego by Mrożek nie wymyślił” - realizowany w partnerstwie z Wyd. 
Literackim, Piwnicą pod Baranami oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym.

Podtrzymaliśmy trzy nasze projekty stypendialne:
- „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 2018 nasze stypendium otrzymali: 
Weronika Tupaj i Przemysław Podleśny.
- „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.
Laureatką stypendium w 2018 została Marianna Siptarowa. Stypendium - wyróżnienie otrzymała Agnieszka Wójcik.
- „Nauka owocuje” - stypendium dla najlepiej uczących się dzieci pracowników firmy FARMONA.
W roku 2018 stypendium otrzymała: Joanna Zięba, uczennica Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie oraz Sylwia Tomczyk, 
uczennica klasy II Technikum Obsługi Turystycznej w Jordanowie.

W 2018 Zrealizowaliśmy następujące projekty grantowe:
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – WIE: VI Dyktando Niepodległościowe
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Każde dziecko ma talent: Bohaterska wyobraźnia
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Każde dziecko ma talent: Poetyckie Jaskółki III
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Naukowe inspiracje: Nowe interpretacje młodych

Po raz pierwszy, co warto zaznaczyć, skorzystaliśmy też ze wsparcia uzyskanego dzięki statusowi OPP. Dzięki otrzymanym 
środkom z odpisu 1% zrealizowaliśmy:
- projekt „Matura na 100 procent”
- Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
- konkurs literacko-plastyczny „Tego by Mrożek nie wymyślił”
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

54000

1750

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Wieloletnie, różnorodne doświadczenia naszego 
Fundatora na rzecz potrzeb społecznych i 
środowiskowych zaowocowały decyzją, by 
działania te skoncentrować, poprzez 
powierzenie tej misji własnej fundacji i 
skierować na wspieranie szeroko rozumianej 
edukacji humanistycznej i społecznej młodzieży.
Adresatem działań Fundacji są zatem uczniowie, 
studenci oraz w sposób naturalny nauczyciele, 
wychowawcy i opiekunowie młodzieży.
Swoje projekty realizujemy w Krakowie i 
Małopolsce, wiele z nich ma charakter 
ogólnopolski.
W swoich działaniach otwarci jesteśmy na każdy 
pomysł i ideę a do współpracy zapraszamy 
każdego kto gotów jest choćby kilka chwil 
poświęcić adresatom naszych projektów.
Najważniejsze realizowane przez nas projekty to:
- DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „Po polsku o 
historii” – 6 edycji, w 2018 - prawie 54 tys. 
piszących uczniów z 6 województw Polski 
południowej.
- POETYCKIE JASKÓŁKI – 3 edycje konkursu 
poetyckiego w ramach Jesiennego Święta 
Poetów, wydanie 3 tomików wierszy.
- HERBACIARNIA NAUKOWA – wspólnie z Polską 
Akademią Umiejętności: w 2019/20 odbędzie się 
XIII edycja, projekt otwartych comiesięcznych 
spotkań dyskusyjnych z wybitnymi 
przedstawicielami nauki, kultury i sztuki; w tym 
okazja do rywalizacji konkursowej dla uczniów 
oraz spotkanie z muzyką na żywo.
- MATURA NA 100 PROCENT – 5 edycji, projekt 
stypendialny dla najlepszych maturzystów, 
realizowany wspólnie z CKE.

85.60.Z 11 137,90 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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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) 305 859,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 293 609,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 188,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną 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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

- edukacja pozalekcyjna 
- Muzyczna Akademia Malucha - to 
odpowiedź na zgłaszane przez przedszkola i 
szkoły zapotrzebowanie w dostępie dzieci, 
zwłaszcza przedszkolnych oraz klas 
nauczania początkowego (I-III) do muzyki i 
różnorodnych wydarzeń muzycznych na 
żywo. Projekt daje szansę współudziału 
dzieci w prowadzonych spotkaniach 
zarówno w roli słuchacza, uczestnika 
warsztatów jak i aktywnego współtwórcy 
koncertu, z użyciem udostępnianych 
dzieciom instrumentów perkusyjnych. W 
programie spotkań proponujemy dzieciom 
różne style w muzyce, rodzaje 
instrumentów muzycznych oraz 
podstawowe elementy teorii muzyki.
- zajęcia przygotowawcze do egzaminów 
szkolnych

85.60.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

Druk: NIW-CRSO 6



e) pozostałe przychody 62,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 256 409,50 zł

2.4. Z innych źródeł 412,00 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 11 137,90 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

1 Uzyskany przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych został w całości 
wydatkowany na bieżącą działalność statutową.

11 137,90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 137,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 37 900,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

37 900,00 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:

0,00 zł

57 189,50 zł

199 220,00 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 206 798,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 214,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 297 416,20 zł 11 137,90 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

86 810,53 zł 11 137,90 zł

6 974,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4,03 zł

201 487,61 zł

2 140,03 zł 0,00 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

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

6 768,96 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

1 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)

1,00 etatów

0 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

28 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)

20 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

20 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 72 526,07 zł

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

72 526,07 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)

6 886,50 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)  

3 689,67 zł

2 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) 

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)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

18 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

44 276,07 zł

44 276,07 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 250,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 760,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 69 766,07 zł

Druk: NIW-CRSO 10



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

6 886,50 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 VI Dyktando 
Niepodległościowe

- Popularyzacja wiedzy na temat 
poprawnej polszczyzny, wiedzy 
z kultury i historii narodowej 
oraz umiejętności poprawnej 
pisowni polskiej poprzez udział 
w konkursach.
- Kształtowanie zaangażowania 
w pielęgnowanie narodowej 
tradycji i historii, kultury języka 
polskiego poprzez udział w 
konkursach (dyktando, 
fotorelacje szkolne) wśród 
licznego grona uczestników i w 
atmosferze radiowej promocji.
- Rozwój zainteresowań 
humanistycznych i 
dociekliwości poznawczej: 
językowej i historycznej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

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

3 689,67 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

2 Nowe interpretacje młodych - Poszerzenie kompetencji 
uczniów/studentów w zakresie 
świadomego i twórczego 
inspirowania się kulturą 
muzyczną polskich 
kompozytorów poprzez 
uczestnictwo w przygotowaniu 
repertuaru, kursie muzyczny, 
nagraniu i koncertach z 
wykładem.
- Podniesienie kompetencji 
kulturowych i społecznych, 
zmiana postawy wobec 
kompozytorskiego dorobku 
Małopolski; wzmocnienie 
postaw twórczych. 
- Wskazywanie młodzieży 
pozytywnych przykładów 
interdyscyplinarnych, 
twórczych działań i promocja 
uczestnictwa w kulturze

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

10 000,00 zł

3 Wyobraźnia bohaterska - Przeszkolenie uczniów szkół 
Małopolski w zakresie radzenia 
sobie z wyzwaniami 
edukacyjnymi i rozwoju 
poznawczego 
- Podniesienie wiedzy z zakresu 
psychologii społecznej i 
metodyki pracy uczniów i 
nauczycieli szkół Małopolski
- Kształtowanie postaw 
prospołecznych uczniów - 
podopiecznych nauczycieli 
Projektu Bohaterskiej 
Wyobraźni.
- Promocja w środowiskach 
szkolnych Małopolski 
aktywnych i innowacyjnych 
metod pracy

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

9 900,00 zł

4 Poetyckie Jaskółki – tomik III - Prezentacja aktywności 
artystycznej młodzieży w formie 
tradycyjnej publikacji i 
zaproszenia do udziału w 
konkurach jako działania 
zmierzające do wzrostu 
świadomości znaczenia kultury 
oraz rozwoju talentów.
- Podniesienie poziomu wiedzy 
na temat znaczenia kultury, w 
tym niematerialnego 
dziedzictwa literatury i 
kreowanie postaw otwartości 
wobec kultury poprzez udział 
uczniów w Projekcie.
- Promocja twórczości 
krakowskich poetów.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

8 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO 12



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

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

Marek Wasiak 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

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

2019-07-15
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