
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

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 2021-05-27

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

2014-02-06

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie

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

200

1

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

W 2020 roku Stowarzyszenie zrealizowało cztery zadania publiczne ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz dwa zadania zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA  Stowarzyszenie nadzorowało trzy zadania o charakterze remontowo-
konserwatorskim w Katedrze  p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Kontynuowano restaurację  witraża 
"Matka Boża Królowa Aniołów", który znajduje się w oknie chóru muzycznego katedry lwowskiej. Działania konserwatorskie 
przywróciły kolejnym elementom witraża ich właściwe parametry techniczne, zabezpieczyły wartość artystyczną oraz odsłoniły 
pierwotną estetykę. 
Drugim projektem konserwatorskim była kompleksowa restauracja dwóch drewnianych konfesjonałów znajdujących się w 
nawie bocznej katedry lwowskiej, które od XVIII wieku, nieprzerwanie pełnią swoje funkcje użytkowe.Rezultatem 
przeprowadzonych prac jest przywrócenie konfesjonałom ich funkcjonalności, sprawności technicznej oraz walorów 
artystycznych będących przykładem lwowskiego rzemiosła stolarsko -snycerskiego końca XVIII wieku.
Trzecie zadanie polegało na rozpoczęciu prac konserwatorskich w  kruchcie zachodniej, pomieszczeniu które stanowi wejście 
główne do katedry lwowskiej. Nadrzędnym celem działań było pełne rozpoznanie technologiczne i techniczne obiektu oraz 
zahamowanie procesu niszczenia i degradacji zabytkowej substancji kruchty zachodniej. 
Ze środków MKiDN zostało również sfinansowane wydanie polsko -ukraińskiego katalogu zatytułowanego "Rzeźba polska i z 
Polską związana – wiek XIX-XX w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego" autorstwa Igora Chomyna. 
Zaprezentowany w katalogu materiał obejmuje 238 obiektów przechowywanych w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. 
Przedstawiony materiał fotograficzny oraz informacje naukowe uzupełniają  stan wiedzy na temat polskiej spuścizny 
artystycznej pozostającej poza granicami kraju, przeważnie nieznanej i mało dostępnej. 
Z powodu pandemii COVID-19 działalność oświatowa Stowarzyszenia w 2020 roku ograniczona została do projektów 
realizowanych zdalnie i przy dużym zaangażowaniu nauczycieli polonijnych. Zakończono trzyletni projekt realizowany pod 
hasłem NIEPODLEGŁA1918.PL, którego celem była aktywizacja polskich środowisk szkolnych za granicą do przeprowadzenia 
wydarzeń upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Realizacja projektu w 2020 r. polegała na 
organizacji konkursu recytatorskiego w szkołach polskich działających na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Konkursu zatytułowany 
“Poezja dla niepodległej”  pogłębił znajomości poezji patriotycznej oraz wzmocnił  poczucie wspólnoty, w oparciu o wartości 
wpisane w polską tradycję narodową takie jak wolność, solidarność i poszanowanie godności człowieka.  W konkursie 
recytatorskim uczestniczyło łącznie 167 uczniów. 
Drugie zadanie oświatowe polegało na organizacji zdalnych kursów adresowanych do nauczycieli szkół polonijnych i polskich za 
granicą. Partnerem projektu pn.  POLSKA JEST BLISKO było Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Kongres Oświaty Polonijnej. Zadanie dotyczyło w głównej mierze nauczania młodszych uczniów, z którymi 
praca w formule e-learningu jest największym wyzwaniem ze względu na możliwości rozwojowe tej grupy odbiorców.  W  
ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń online (36 godz. zajęć) poświęconych zagadnieniom nauczania zdalnego oraz 
rozwojowi dziecka w dobie edukacji cyfrowej. Rezultatem projektu  jest  również 15 scenariuszy lekcyjnych wraz z 
komentarzem metodycznym, dotyczącym ich realizacji w formule e-learningu. W szkoleniach uczestniczyło 33 uczestników 
reprezentujących 21 ośrodków szkolnych  z  9 krajów: Francja, Katar, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Norwegia, Republika 
Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Ukraina.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 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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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 494 100,00 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) 501 049,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 500 000,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 124,70 zł

e) pozostałe przychody 925,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 825,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

494 100,00 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
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2.4. Z innych źródeł 124,70 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 3 282,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 500 207,71 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

496 717,92 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 489,79 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 0,00 zł

w 
tym:

925,00 zł

5 900,00 zł

0,00 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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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)

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

25 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

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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2.1. Organizacja posiada członków

26 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)

9 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

1 osób

8 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 326 870,51 zł

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

326 870,51 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)

1 925,00 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)  

1 054,76 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  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)

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 326 870,51 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 326 870,51 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

6 000,00 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

23 700,00 zł

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

1 Konserwacja dwóch 
drewnianych konfesjonałów 
z XVIII wieku w Lwowskiej 
Katedrze Obrządku 
Łacińskiego, III etap

Kompleksowa restauracja 
dwóch drewnianych 
konfesjonałów znajdujących się 
w nawie bocznej katedry 
lwowskiej. Przywrócenie 
konfesjonałom ich 
funkcjonalności, sprawności 
technicznej oraz walorów 
artystycznych będących 
przykładem lwowskiego 
rzemiosła stolarsko - 
snycerskiego końca XVIII wieku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

90 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-05-27 10



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

2 Publikacja katalogu rzeźby 
polskiej z XIX i pierwszej 
połowy XX wieku ze zbiorów 
Lwowskiej Narodowej Galerii 
Sztuki

Wydanie polsko - ukraińskiego 
katalogu zatytułowanego 
"Rzeźba polska i z Polską 
związana – wiek XIX-XX w 
Lwowskiej Narodowej Galerii 
Sztuki im. B. G. Woźnickiego" 
autorstwa Igora Chomyna.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

74 000,00 zł

3 Prace konserwatorskie 
witraża ,,Matka Boża 
Królowa Aniołów” w 
Lwowskiej Katedrze 
Obrządku Łacińskiego, III 
etap

Restauracja witraża "Matka 
Boża Królowa Aniołów", który 
znajduje się w oknie chóru 
muzycznego katedry lwowskiej. 
Przywrócenie kolejnym 
elementom witraża ich 
właściwe parametry techniczne, 
zabezpieczenie wartości 
artystycznej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

110 300,00 zł

4 Prace konserwatorskie 
kruchty zachodniej w 
Katedrze Lwowskiej 
Obrządku Łacińskiego

Rozpoczęcie prac 
konserwatorskich w kruchcie 
zachodniej, pomieszczeniu 
które stanowi wejście główne 
do katedry lwowskiej. 
Nadrzędnym celem działań było 
pełne rozpoznanie 
technologiczne i techniczne 
obiektu oraz zahamowanie 
procesu niszczenia i degradacji 
zabytkowej substancji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

145 000,00 zł

5 NIEPODLEGŁA1918.PL Realizacja konkursu 
recytatorskiego pn. Poezja dla 
niepodległej, adresowanego do 
polskich ośrodków szkolnych 
działających na Wschodzie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 14 800,00 zł

6 POLSKA JEST BLISKO - 
organizowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
prowadzących nauczanie...

Organizacja zdalnych kursów 
adresowanych do nauczycieli 
szkół polonijnych i polskich za 
granicą oraz stworzenie 15 
scenariuszy lekcyjnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 60 000,00 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

2021-05-27
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