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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 2019-05-29

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

Barbara Dudzik Skarbnik TAK

Urszula Hanc Członek TAK

Magdalena Mazińska-
Szumska

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

Działalność Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej w 2018 roku obejmowała zadania o charakterze oświatowym, kulturalnym 
oraz konserwatorskim. Wiodącym kierunkiem działalności Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym była ochrona i zachowanie 
polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, polegająca na koordynacji oraz nadzorowaniu prac konserwatorskich 
prowadzonych na Ukrainie i Łotwie. W Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, w ramach czwartego etapu prac, 
poddano restauracji  oraz scalono kolorystycznie boczne ściany kaplicy, przeprowadzono prace konserwatorskie i częściowo 
rekonstrukcyjne przy murowanym ołtarzu głównym oraz zamontowano dwa witraże w otwory okienne kaplicy. Rezultatem 
zadania jest przywrócenie wartości artystycznych barokowego wystroju kaplicy oraz zabezpieczenie jej zabytkowej substancji. 
Kolejne zadanie realizowane w katedrze lwowskiej polegało na rozpoczęciu prac konserwatorskich przy witrażu „Matka Boża 
Królowa Aniołów” znajdującym się w oknie chóru muzycznego. Jest to największy witraż w katedrze, wyróżniający się nie tylko 
rozmiarem (66 pól), ale także bogatą kolorystyką. W ramach pierwszego etapu działań przeprowadzono demontaż całego 
witraża, zamontowano oszklenie ochronne oraz zrealizowano prace kamieniarskie po zewnętrznej stronie okna (czyszczenie i 
uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie maswerku). 
Stowarzyszenie koordynowało również konserwację drewnianego konfesjonału znajdującego się w nawie bocznej katedry 
lwowskiej. Rezultatem zadania jest przywrócenie konfesjonałowi jego funkcji użytkowych oraz walorów artystycznych, będących 
przykładem lwowskiego rzemiosła stolarsko – snycerskiego końca XVIII wieku. 
Kontynuując działania związane z dokumentowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego poza granicami kraju, 
Stowarzyszenie nadzorowało przygotowanie do druku katalogu rzeźby polskiej z XIX i 1 poł. XX wieku ze zbiorów Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki. Głównym celem zadania była redakcja naukowa haseł katalogowych oraz techniczna korekta 
materiału fotograficznego ilustrującego kolekcję. Zrealizowano również prace konserwatorskie przy polichromii ściennej ołtarza 
św. Franciszka w kościele rzymskokatolickim na Ukrainie oraz konserwację ołtarza Matki Boskiej w kościele pw. św. Ludwika w 
Krasławiu na Łotwie.
W ramach działalności oświatowej Stowarzyszenie przy współpracy z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zorganizowało dwie edycje warsztatów metodycznych (od 29.06 do 2.07 i od 13 do 16.09) adresowanych do 
nauczycieli polonijnych, pedagogów oraz liderów oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Warsztaty zatytułowane Innowacyjne 
kształcenie pokolenia polonijnego poświęcone były problematyce nowoczesnego nauczania polszczyzny w warunkach 
emigracyjnych. 
W szkoleniach uczestniczyło łącznie 77 osób. Partnerem projektu był Kongres Oświaty Polonijnej oraz Forum Edukacji Polonijnej 
w Irlandii Północnej. Drugim zadaniem o charakterze edukacyjnym była organizacja pobytu śródrocznego grupy młodzieży 
polonijnej ze Stanów Zjednoczonych (117 osób) z siedmiu szkół polonijnych działających na terenie stanów Illinois i Wisconsin. 
Przewodnim tematem wizyty była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas kilku dni spędzonych w 
Krakowie i Warszawie uczniowie polonijni pogłębili swoją wiedzę na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzięli 
udział w terenowej grze miejskiej, której celem było odkrywanie krakowskich miejsc związanych z rokiem 1918. 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie jako partner współorganizował III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Jest to 
samorządna organizacja przedstawicieli oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju, której celem jest 
zapewnienie oświacie polonijnej jej praw i statusu, a także koordynacja przedsięwzięć na rzecz promocji języka i kultury polskiej. 
W zjeździe zorganizowanym w Domu Polonii w Krakowie w dniach 29 i 30 czerwca, uczestniczyły 74 osoby, w tym 39 
reprezentantów środowisk oświatowych z 21 krajów świata, a także przedstawiciele władz samorządowych, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Kancelarii Senatu RP.  
Działalność kulturalna Stowarzyszenia polegała na współpracy z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy 
okazji organizacji wystawy zatytułowanej Marszałkowi  w hołdzie (czynnej od 14 do 29 listopada), na której swoje prace 
zaprezentowali malarze zrzeszeni w Towarzystwie Polskich Plastyków działającym przy Związku Polaków na Białorusi. 
Stowarzyszenie było także partnerem wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w Centrum Macierz Polonii w Woli 
Więcławskiej. Był to Koncert Noworoczny w dniu 13 stycznia oraz uroczystości z okazji Święta Flagi i Dnia Polonii w dniu 2 maja.
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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)

Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, Kościół rzymskokatolicki w 
Brzozdowcach, Kościół pw. św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie

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

268

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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 zleceń 
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 0,00 zł

2 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) podtrzymywanie 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 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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) 1 052 799,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 749 775,21 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 301 824,60 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 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. 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 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) podtrzymywanie 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 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 5



d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 200,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 121 938,70 zł

2.4. Z innych źródeł 301 824,60 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 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 42,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 628 994,01 zł

w 
tym:

0,00 zł

628 994,01 zł

0,00 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:

1 200,00 zł

119 738,70 zł

1 000,00 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 7 973,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 1 045 857,23 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

741 801,78 zł 0,00 zł

301 824,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 230,85 zł

0,00 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

0,00 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

27 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

25 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)

7 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

0 osób

7 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 548 030,01 zł

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

548 030,01 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 691,45 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 548 030,01 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 548 030,01 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 (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

19 000,00 zł

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

1 Prace konserwatorskie w 
katedrze lwowskiej - kaplica 
pw.
Chrystusa Ukrzyżowanego 
(Jabłonowskich), IV etap

prace restauratorskie i 
częściowo rekonstrukcyjne przy 
murowanym ołtarzu 
znajdującym się na ścianie 
południowej oraz zamontowano 
dwa witraże w otwory okienne 
kaplicy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

160 500,00 zł

2 Prace konserwatorskie przy 
witrażu "Matka Boża 
Królowa
Aniołów" w lwowskiej 
katedrze obrządku 
łacińskiego, I etap

demontaż całego witraża, 
montaż oszklenia ochronnego
oraz prace kamieniarskie po 
zewnętrznej stronie okna 
witrażowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

90 000,00 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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

3 Prace konserwatorskie w 
Katedrze Lwowskiej 
obrządku
łacińskiego - konserwacja 
drewnianego konfesjonału z 
XVIII w.

konserwacja barokowego 
konfesjonału z częściowo 
pozłacanym zwieńczeniem

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

45 000,00 zł

4 Przygotowanie do druku 
katalogu rzeźby polskiej z XIX 
i 1 poł.
XX wieku ze zbiorów 
Lwowskiej Narodowej Galerii 
Sztuki

redakcja naukowa haseł 
katalogowych dotyczących 
kolekcji rzeźby polskiej z XIX i 
pierwszej połowy XX wieku

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

15 000,00 zł

5 Prace konserwatorskie w 
Katedrze Lwowskiej 
Obrządku Łacińskiego – 
kaplica pw. Chrystusa 
Ukrzyżowanego

działania konserwatorsko -
restauratorskie przy bocznych 
ścianach kaplicy

Kancelaria Senatu 159 300,00 zł

6 Innowacyjne kształcenie 
pokolenia polonijnego - 
warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli polonijnych

przeprowadzenie dwóch edycji 
warsztatów metodycznych dla 
nauczycieli polonijnych

Kancelaria Senatu 49 944,01 zł

7 NIEPODLEGŁA1918.PL śródroczny pobyt młodzieży 
polonijnej ze Stanów 
Zjednoczonych w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości

Ministerstwo Edukacji Narodowej 36 500,00 zł

8 Prace konserwatorskie 
ołtarza bocznego Matki 
Boskiej w kościele pw. Św. 
Ludwika w Krasławiu na 
Łotwie

prace konserwatorskie przy 
ołtarzu wraz z renowacją dwóch 
obrazów z ołtarza

Narodowy Instytut Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
„Polonika”

121 000,00 zł

9 Konserwacja iluzjonistycznej 
polichromii ściennej ołtarza 
bocznego św. Franciszka w 
kościele rzymskokatolickim 
w Brzozdowcach, Ukraina

prace konserwatorskie przy 
polichromii ściennej ołtarza         
    św. Franciszka

Narodowy Instytut Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
„Polonika”

72 750,00 zł
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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

Jerzy Zdrada, Stanisław Siess-
Krzyszkowski, Barbara Dudzik, Urszula 
Hanc, Magdalena Mazińska-Szumska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-29
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