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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 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

2015-04-08

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

Dorota Sobol Członek Zarządu TAK

Ewa Rosicka 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

Maria Waliczek Przewodnicząca Rady TAK

Małgorzata Waliczek Członek Rady TAK

Przemysław Waliczek Członek Rady TAK

Małgorzata Pazdor Członek Rady TAK

Barbara du Vall Członek Rady TAK

Elżbieta Marczyk Członek Rady NIE

Adam Radzikowski Członek Zarządu NIE

"ZAWSZE WARTO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Fundacji jest: 
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. 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.

    2. Działalność określona w § 7 ust. 1 jest wyłącznie działalnością 
statutową Fundacji i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku 
publicznego, chyba że Zarząd Fundacji określi zasady odpłatności dla 
danego rodzaju działalności pożytku publicznego.
    3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z 
przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.

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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Rok 2020 zamknął pięciolecie działalności Fundacji. Miał być okazją do świętowania naszych sukcesów, do podziękowań naszym 
fundatorom, sponsorom i partnerom. 
Pandemia zweryfikowała nasze plany i pomysły. Nie przyjęliśmy jednak postawy zachowawczej ani rezygnacyjnej. 
Mimo niezwykle trudnych ograniczeń epidemicznych, zwłaszcza zamkniętych szkół i niemożliwości organizacji wydarzeń 
zbiorowych, spotkań, konferencji itp. nie zawiesiliśmy działań, uznając, że byłaby to forma abdykacji, jak również naszej małej 
kreatywności 
i sprawności organizacyjnej.
Zatem do marca trwały przygotowania do jubileuszowego koncertu zaplanowanego na 3 kwietnia w Piwnicy pod Baranami. Od 
stycznia odbywały się kolejne spotkania Herbaciarni Naukowej, przygotowaliśmy Dyktando oraz projekt „Matura na 100 
procent”, składaliśmy projekty grantowe.
Niestety w tym okresie ze współfinansowania wycofał się niespodziewanie nasz Fundator. To było dla nas trudne i zaskakujące 
doświadczenie. Życie zaskakuje nas wszystkich wciąż, więc mieliśmy nadzieję, choćby na ograniczone finansowanie (rozumiejąc, 
że wszyscy musimy ponosić koszty pandemicznego kryzysu).
Równolegle wystąpiliśmy o wszelkie możliwe fundusze wsparcia w ramach TARCZY i wszystkie możliwe udało się nam uzyskać. 
To jednak nie były środki wystarczające, by pozwoliły pokryć choćby podstawowe koszty nie mówiąc o wynagrodzeniach.
Nie zawiesiliśmy mimo to działań, choć kolejne miesiące były dla nas, podobnie jak dla wszystkich wielką niewiadomą.

Trwały zatem przygotowania do Gali Matury w Katowicach i Dyktanda, nie chcieliśmy zmarnować wcześniejszych przygotowań i 
zawieść partnerów – władz miasta Katowice, gospodarzy wrześniowego spotkania laureatów VII edycji projektu oraz 
koordynatorów wojewódzkich Dyktanda, którego siła jest mocno już wpisana w tradycję i program wielu szkół w Polsce.
Szczęśliwie udało się w tym okresie pozyskać 4 projekty grantowe i mieć tym samym środki na sfinansowanie najważniejszych 
planowanych wydarzeń (Dyktando, Noc poezji – Poetyckie Jaskółki).

MATURA NA 100 PROCENT
Po wielu perturbacjach i w ciągle zmieniającej się rzeczywistości udało się jednak przeprowadzić wspólnie z Prezydentem 
Katowic galę „Matury na 100 procent”, uważamy, że sprawnie i z dobrymi ocenami uczestniczących w Gali on-line laureatów i 
zaproszonych gości. 100 % obecność najlepszych maturzystów 2020 potwierdziła słuszność realizacji przedsięwzięcia mimo 
panujących ograniczeń. Wyróżniliśmy tytułem Laureata 24 maturzystów 2021 a aż 96 (ponadprzeciętnie) uzyskało wyniki 
spełniające kryteria regulaminowe – to finaliści.
W grupie laureatów znalazło się aż sześciu uczniów z województwa małopolskiego, w tym czterech absolwentów V LO w 
Krakowie oraz, po raz pierwszy w historii projektu, absolwentka nowosądeckiego Technikum nr 7 z Zespołu Szkół Elektryczno-
Mechanicznych.

DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE Po polsku o historii
We wrześniu, gdy młodzież pracowała w szkołach stacjonarnie przeprowadziliśmy również I etap – szkolny Dyktanda. Mimo 
obaw panujących w wielu szkołach, w konkursie uczestniczyło ponad 25 000 uczniów z siedmiu województw, w tym po raz 
pierwszy z pomorskiego. 
Etap wojewódzki, z powodu zamknięcia szkół musieliśmy przenieść na I kwartał 2021, gdy uczniowie wrócą do szkół, i choć tak 
się nie stało przeprowadziliśmy tę cześć w okresie, gdy odbywały się próbne matury i egzaminy ośmioklasistów, a dokładnie 10 
marca. 
Trzy tygodnie później ogłosiliśmy wyniki. Dla wszystkich laureatów przygotowaliśmy zaświadczenia-dyplomy oraz tradycyjnie 
nagrody książkowe, a wszystko to dzięki uzyskanym grantom i niezawodnemu wsparciu Społecznego Instytutu Wydawniczego 
ZNAK.

POETYCKIE JASKÓŁKI i Noc Poetów
Piątą edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ogłosiliśmy już w maju. Napłynęło wyjątkowo dużo zgłoszeń. Rozstrzygniecie 
nastąpiło w listopadzie, a w pierwszych dniach 2021 roku odebraliśmy z drukarni kolejny tomik Poetyckich Jaskółek.
Zaplanowane na 9 października Święto Nocy Poetów musieliśmy mocno zredukować a przygotowany z tej okazji koncert 
poetycki nagraliśmy (bez publiczności) dopiero w listopadzie. Premiera z udziałem, obchodzącej w tym roku jubileusz, Ewy 
Lipskiej i realizatorów odbyła się dopiero 7 grudnia. 

HERBACIARNIA NAUKOWA
Warunki zewnętrzne zmusiły nas do przeniesienia realizowanej już 14 rok Herbaciarni do wirtualnej przestrzeni.
Kolejne spotkania odbywały się już w on-line na platformie zoom.
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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)

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

26000

1200

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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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

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

Fundacja „Zawsze Warto” realizuje program 
szeroko rozumianej edukacji humanistycznej i 
społecznej dla uczniów, nauczycieli i studentów.
Swoje projekty realizujemy w Krakowie i 
Małopolsce, wiele z nich ma charakter 
ogólnopolski.

Najważniejsze realizowane przez nas projekty to:

- DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „Po polsku o 
historii: 8 edycji konkursu, 2020 – 25 tys. 
piszących z 8 województw, projekt realizowany 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Polonistów
- POETYCKIE JASKÓŁKI – V edycji konkursu 
poetyckiego w ramach Jesiennego Święta 
Poetów, wydanie pięciu tomików wierszy 
Poetyckie Jaskółki,
- HERBACIARNIA NAUKOWA – wspólnie z Polską 
Akademią Umiejętności: 14 edycji – ponad 130 
spotkań, projekt otwartych comiesięcznych 
spotkań dyskusyjnych z wybitnymi 
przedstawicielami nauki, kultury i sztuki
- MATURA NA 100 PROCENT – 7 edycji, projekt 
stypendialny dla najlepszych maturzystów – 
realizowany wspólnie z Centralną Komisją 
Egzaminacyjną.

85.60.Z 9 135,80 zł
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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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Edukacja pozalekcyjna dzieci i młodzieży
Akademia Malucha: Odpowiadając 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.
Ograniczone możliwości takich miejsc jak 
Filharmonia i Opera nie wypełniają 
istniejącego „zapotrzebowania”, nie dają też 
szans na kameralność takich spotkań.
Organizowane przez Fundację „Zawsze 
Warto” koncerty-warsztaty odbywają się w 
kameralnej przestrzeni Salonu 
Radziwiłłowskiego (ponad 100 m2), z 
bardzo dobrą akustyką, krzesłami które nie 
zasłaniają oraz w warunkach 
umożliwiających dzieciom kontakt zarówno 
z muzykami jak i instrumentami – „na 
wyciągnięcie ręki”.
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani, 
profesjonalni muzycy i animatorzy kultury.
W programie spotkań proponujemy 
dzieciom różne style w muzyce, rodzaje 
instrumentów muzycznych oraz 
podstawowe elementy teorii muzyki.

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
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9 135,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 600,00 zł

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) 116 572,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 99 942,52 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 380,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 9 250,08 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39 958,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.11.Z

Ze względu na ograniczenia związane z COVID działalność w tym przedmiocie była 
prowadzona w ograniczonym zakresie.
Corocznie Fundacja Zawsze Warto przeprowadza konkurs pn. Poetyckie Jaskółki. Również w 
roku 2020 pomimo ograniczeń związanych z pandemią, konkurs został przeprowadzony. 
Efektem tego konkursu są corocznie wydawane tomiki poetyckie, które są przeznaczone do 
sprzedaży. Odbiorcami są głównie uczniowie, ich nauczyciele-opiekunowie, rodzice, ale nie 
tylko oni. Wprowadzony jesienią 2020 lockdown w szkołach całej Polski spowodował 
ograniczenie dostępu do odbiorców naszego tomiku. Fundacja zaś nie ma możliwości 
technicznych prowadzenia sprzedaży wysyłkowej.

2 63.11.Z

Ze względu na ograniczenia związane z COVID działalność w tym przedmiocie była 
prowadzona w ograniczonym zakresie. Okres pandemii spowodował szereg ograniczeń w 
działalności Fundacji. Nie odbyło się szereg projektów, których efektem mogło być 
przetwarzanie danych oraz działalność związana z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych z 
koncertów. Nagrania, zarówno audio jak i wideo, koncertów były planowane jako działalność 
zarobkowa. Pilotażowo takie nagrania Fundacja tworzyła i udostępniała prze pandemią na 
swoich stronach.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

15 600,00 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
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2.4. Z innych źródeł 51 878,80 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 72 808,62 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 9 135,80 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: 208 563,06 zł 9 135,80 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

27 133,90 zł 9 135,80 zł

6 064,93 zł 0,00 zł

0,00 zł

135,05 zł

175 069,17 zł

160,01 zł 0,00 zł

1 Przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 9135,80 zł. Uzyskany 
przychód został w całości wydatkowany na bieżącą działalność statutową.

9 135,80 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

3 995,00 zł

35 963,00 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 315,07 zł

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

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

21 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 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

0,00 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. 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)

96 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

34 osób

62 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 67 641,04 zł

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

67 641,04 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)

1 810,25 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)  

2 218,15 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  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)

34 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 24 osób

10 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

26 618,04 zł

26 618,04 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 41 023,00 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 67 641,04 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 12



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

5 200,00 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 VIII Dyktando 
Niepodległościowe

Popularyzacja wiedzy na temat 
poprawnej polszczyzny oraz 
wiedzy z zakresu kultury i 
historii narodowej.

UMW Świętokrzyskie – Mały grant 
art. 19a

8 450,00 zł

2 VIII Dyktando 
Niepodległościowe

Popularyzacja wiedzy na temat 
poprawnej polszczyzny oraz 
wiedzy z zakresu kultury i 
historii narodowej.

UM Gdynia – Mały grant art. 19a 8 450,00 zł

3 Poetycki Hyde Park Działania popularyzujące 
współczesną poezję polską w 
ramach krakowskiej Nocy 
Poezji.

UMK – Noc poezji 6 000,00 zł

4 Akademia Malucha Zadanie wdrażające element 
ekonomiki działań fundacji 
poprzez poprowadzenie 
pilotażowych zajęć muzycznych 
odpłatnych dla dzieci.

MOWES 9 600,00 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

3 450,00 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)

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)

Nie dotyczy

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Wasiak - Prezes Zarządu 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
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