
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2018-03-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica BRACKA Nr domu 13 Nr lokalu 1

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-005 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@okp.krakow.pl Strona www www.okp.krakow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-08-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12303885200000 6. Numer KRS 0000497204

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

Jerzy Zdrada Prezes TAK

Stanisław Siess-
Krzyszkowski

Wiceprezes TAK

Kazimierz Dobrzański Skarbnik TAK

Magdalena Mazińska-
Szumska

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

Krystyna Ronikier Przewodniczący TAK

Barbara Latosińska Członek TAK

Teresa Skiba Członek TAK

STOWARZYSZENIE OŚWIATY I KULTURY POLSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Stowarzyszenia to: 
1. Współpraca z Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą w dziedzinie 
oświaty, kultury, nauki, turystyki i sportu.
2. Rozwijanie i propagowanie znajomości języka polskiego wśród Polonii i 
Polaków mieszkających za granicą.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej.
4. Działania zmierzające do ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa 
kulturowego poza granicami kraju.
5. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
współpracy i kontaktów międzynarodowych. 
6. Pomoc rodzinom i osobom polskiego pochodzenia znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
7. Upowszechnianie  wiedzy o diasporze polskiej, jej historii i 
teraźniejszości.
8. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie dla Polonii i Polaków z zagranicy: konferencji naukowych, 
spotkań polonijnych, kursów języka i kultury polskiej oraz  szkoleń 
dokształcających;
b. organizowanie dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia 
wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej oraz  pobytów o charakterze 
edukacyjnym, krajoznawczym i sportowym;  
c. pozyskiwanie środków na prace konserwatorskie i remontowe 
zmierzające do zachowania polskiego dziedzictwa narodowego 
pozostającego poza granicami kraju; 
d. organizowanie wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć o 
charakterze kulturalnym w kraju i za granicą; 
e. wspieranie rozwoju szkolnictwa polskiego poza granicami kraju, 
organizowanie szkoleń  i kursów  dokształcających oraz pozyskiwanie 
środków finansowych na stypendia dla osób polskiego pochodzenia 
uczących się lub studiujących w Polsce;
f. działalność charytatywną;
g. promocję i organizację wolontariatu;
h. wydawanie publikacji związanych z działalnością statutową 
Stowarzyszenia;
i. współpracę z instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi 
oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym 
celami Stowarzyszenia.

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

307

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie 
Kościół  p.w. Wniebowzięcia NPM  w Kopyczyńcach na Ukrainie

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie  pozyskiwało środki finansowe na prace konserwatorskie i remontowe zmierzające do 
zachowania polskiego dziedzictwa narodowego pozostającego poza granicami kraju. W ramach tego 
działania w 2016 roku  w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we 
Lwowie przeprowadzono drugi etap działań konserwatorskich  przy zabytkowej polichromii na 
sklepieniu kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego oraz zakończono konserwację  witraża „Matka Boska 
Ostrobramska, Pan Jezus Ubiczowany oraz święci patroni Polski ” znajdującego się w prezbiterium 
lwowskiej katedry. W ramach opracowywania ekspertyz i zaleceń konserwatorskich  zlecono także 
wykonanie  projektu  oświetlenia wnętrza kaplicy Najświętszego Sakramentu. 
W 2016 roku zakończono prace konserwatorskie w kościele rzymskokatolickim  w Kopyczyńcach na 
Ukrainie polegające na  restauracja czterech dekorowanych płycin  znajdujących się na ścianach 
bocznych nawy głównej kościoła.
Stowarzyszenie rozwijało  i propagowało  znajomość języka polskiego wśród młodzieży polskiego 
pochodzenia organizując w lipcu 2016 roku wspólnie z Fundacją im. ks. Siemaszki  wakacyjny obóz 
edukacyjny dla liderów z Białorusi, Francji, Kazachstanu, Litwy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy 
i Włoch. 
Zaprosiło także  do udziału w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 grupę młodzieży  polskiego 
pochodzenia z Ukrainy i Białorusi.
W ramach organizowania kursów dokształcających stowarzyszenie  przeprowadziło w listopadzie 2016 
roku kurs języka polskiego zakończony egzaminem certyfikatowym. Uczestnikami  kursu byli 
nauczyciele polscy reprezentujący wszystkie rejony Ukrainy.
Działalność kulturalna stowarzyszenia polegała na współorganizacji wystaw artystów polonijnych.  W 
krakowskim Domu Polonii w 2016 roku zaprezentowano malarstwo Romana Opalińskiego z Ukrainy, 
wystawę tkaniny artystycznej Krystyny Sądej z Kanady, malarstwo Witolda Pyzika z Francji, twórczość 
Anyi Mielniczek z Kanady oraz wystawę zbiorową malarstwa Towarzystwa Plastyków Polskich z 
Białorusi zatytułowaną „Pan Tadeusz. Dzisiejsze spojrzenie”. 
Stowarzyszenie zorganizowało także występ trzech zespołów polonijnych z Ukrainy w ramach 40. 
Jubileuszowych Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, które odbyły się w sierpniu na Rynku 
Głównym w Krakowie. 
Przez cały okres sprawozdawczy stowarzyszenie podejmowało współpracę z regionalnymi  instytucjami 
oraz władzami samorządowymi zainteresowanymi nawiązaniem stałych kontaktów z Polonią i Polakami 
zamieszkałymi za granicą
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

1) rozpoznawanie stanu 
zachowania zabytków  
polskiego dziedzictwa 
kulturowego znajdującego 
się poza granicami kraju
2) pozyskiwanie środków 
finansowych na 
prowadzenie prac 
konserwatorskich oraz 
prac 
inwentaryzacyjnych 
dotyczących zabytków 
polskich za granicą 
3) opracowywanie 
ekspertyz i zaleceń 
konserwatorskich oraz 
szacunkowych 
kosztorysów 
przeprowadzenia 
niezbędnych prac 
remontowych i 
konserwatorskich
4) popularyzacja polskiego 
dziedzictwa kulturowego  
poza granicami kraju
5)  promocja i 
popularyzacja  artystów 
polskiego pochodzenia, 
zespołów, chórów 
polonijnych oraz  
stowarzyszeń 
artystycznych
6) organizowanie wystaw, 
koncertów i spotkań z 
twórcami i artystami 
polonijnymi

94.99.Z

pomoc Polonii i Polakom za 
granicą

1) organizowanie dla 
dzieci i młodzieży 
polonijnej oraz polskiego 
pochodzenia wakacyjnych 
kursów języka polskiego, 
pobytów o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym 
i sportowym
2) organizowanie dla 
Polonii i Polaków zza 
granicy konferencji 
naukowych, spotkań, 
kursów językowych i 
szkoleń dokształcających 
3) wspieranie rozwoju 
szkolnictwa polskiego 
poza granicami kraju
4) podtrzymywania i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości, rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej
5) działalność na rzecz 
integracji europejskiej
6)  upowszechnianie  
wiedzy o diasporze 
polskiej, jej historii i 
teraźniejszości

85.59.B

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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 wyników/zysków i strat) 487 349,39 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 285,39 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 469 064,00 zł

0,00 zł

439 044,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 439 044,00 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 969,86 zł

1 140,00 zł

11 829,86 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 35 335,53 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 480 253,32 zł 0,00 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

448 748,47 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

654,99 zł

30 849,86 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -430 463,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

15,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

27,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 175 457,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 175 457,00 zł

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

175 457,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 175 457,00 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

14 621,42 zł

0,00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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)

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

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

24 000,00 zł

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

1 Prace konserwatorskie w 
Katedrze Lwowskiej 
Obrządku Łacińskiego.

prace konserwatorskie w 
kaplicy pw. Chrystusa 
Ukrzyżowanego,opracowanie 
projektu wykonawczego  
oświetlenia wnętrza kaplicy pw. 
Najświętszego Sakramentu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

140 000,00 zł

2 Konserwacja witraża w 
Katedrze Lwowskiej 
Obrządku Łacińskiego.

konserwacji witraża z 
przedstawieniem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, Pana Jezusa 
Ubiczowanego oraz świętych 
patronów Polski w prezbiterium 
katedry

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

54 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 Prace konserwatorskie w 
kościele rzymskokatolickim 
na Ukrainie - Kopyczyńce.

restauracja czterech płycin 
dekorowanych 
płaskorzeźbionym ornamentem 
i rozetami znajdujących się na 
ścianach bocznych nawy 
głównej kościoła

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

34 524,00 zł

4 Prace konserwatorskie w 
Katedrze Lwowskiej 
Obrządku Łacińskiego - 
kaplica pw. Chrystusa 
Ukrzyżowanego

częściowa  konserwacja 
zabytkowej polichromii 
Stanisława Stroińskiego  na 
sklepieniu kaplicy

Kancelaria Senatu 80 000,00 zł

5 Młodzież ze Wschodu na 
Światowych Dniach 
Młodzieży Kraków 2016

udział młodzieży polskiego 
pochodzenia z Ukrainy i 
Białorusi w Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie

Kancelaria Senatu 100 000,00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

J. Zdrada, S. Siess-Krzyszkowski, 
K. Dobrzański, M. Mazińska-

Szumska 21.03.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania
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