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o Formularz noleży wypełnić w języku polskim;
o Sprawozdqwca wypełnia tylko przeznoczone dla niego biołe pola;
l W trokcie wypełniania formularzo istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
o We wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--).
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1. Nazwa,organizacji FUNDACJA IM. KS:'SIEMASZKI

2. Adres siedziby i darle
kohtaktoŃe ::.

Kraj POLSKA Województwo MAŁ0PoLSKlE Powiat M. KRAKOW

Nr domu 55 Nr lokalu

Miejscowość KRAKÓ!Ą/
:l

Nr telefonu 122806288

E:mail , ,..::

malgdrzata: bieńiek@fund.pl
Strona www www.radosnanowina.pl

3. Data rejeśtracii w $ąjgwym Rejestrze Sldowym

4' Datą uzyskania śtatqsu organizacji pożytku
publicznego 2074-rO-2t

6. Numer KRS 0000094781

7. Skład 9rgaąil zbrząijżającego organizac.ji. ':':': '

' 't :' ' 
'":': : :l

(Noteży wpis;tić tmiira, 4oźrirto ,raz ihformacje,o funkci1i' ,

pełn ionej przez.. poszcze.gól nych czło ilków o rgo nu zanqdźaj qcega )

lmię-i,nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Białkowski Dyrektor Zarządu TAK

Jarosław Bar Zastępca Dyrektora ds.
ekonomicznych

TAK

Dariusz Dobbek Zastępca Dyrektora ds'
wychowania

TAK

lmię i nazwisko Funkcja Wpisany..do KRS

Jacek Lasoń Członek Rady Fundacji TAK
ltuutezy wptsuu t{ntottar Ilozw}SKu oroz InJorm-oc|e o IunKcJt..
pełnionej przez'sjoszczególnych tzło nkóW argon u kontroli:lub Jacek Gasiński Członek Rady Fundacji TAK
nodzoru) ;i..' Józef Kapuściak Przewodniczący Rady

Fu ndacji
TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Noleźy oplsać cele na podst1wie statutu orgonizdcjj)

2.1. Celem Fundacji jest działalność w następującym zakresie:
a. niesienie pomocy duchownej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej,

b' prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży
ubogiej,
c. inna działaIność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a

Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki

10' Sposób reaIizacji celów statutowych organizacji

(No}eźy opisoć'spósób reatizocji celów stotutowych orgdnizocji no
p o dstowie stqtutu o rgd niTu cji)

2'2.7Powyższe cele, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2.2.11', Fundacja
realizuje przez prowadzenie mieszczącej się w sferze zadań publicznych
nieodpłatnej działal ności pożytku pubI icznego w zakresie:
a. Prowadzenie zakładów wychowawczych (burs, internatów) zgodnie z

ideałami ks. Siemaszki IPKD 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie],
b' Prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum i szkoły
podstawowej IPKD: 85.3L'A - Gimnazja, 85.31.B - Licea ogólnokształcące,
85'2o.z - szkoły podstawowe]
c' Pomoc w kontynuowaniu kształcenia absolwentom szkół, studentom

IPKD 85'60.Z - Działalność wspomagająca edukację],
d. Pomoc w rozpoczęciu l<arier zawodowych IPKD 85.60.Z - Działalność
wspomagająca edu kację],
e' DziałaIność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji

IPKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowanal,
f. Przygotowanie polskiej młodzieży do życia w Unii Europejskiej IPKD
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację],
g. Rekrutację i przygotowanie wolontariatu, W tym międzynarodowego,
dIa realizacji celów Fundacji IPKD 94.99.Z - Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana],
h. świadczenie pomocy socjalnej dla dzieci, matel< samotnie
wychowujących dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych IPKD
88.99'Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
n iesklasyfikowa nal,
i. Fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich i ich rodzin, przyznawanie
nagród, wy_chowywanie i działanie na rzecz ochrony środowiska,
nauczanie języka polskiego obcokrajowców oraz osób pochodŻenia
polskiego IPKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowanal,
j. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu IPKD 85.51.2 -

Pozaszkolne formy edul<acji sportowej oraz zajęć sportowych i

rekreacyjnych, pozaszkolne formy edukacji artystycznej],
k. Prowadzenie działalności kultu religijnego [PKD 94'9L'z Prowadzenie
działalności kultu religijnego],
l. organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży IPKD 85.51.Z -

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i

rekreacyjnych, pozaszkolne formy edukacji artystycznejl.
2.2.1'3-' Działalność statutowa Fundacji, o której mowa W pkt 2.2.1. lit. a),

c), e), f), c), j) i l) może być prowadzona jako działalność odpłatna.
2.2.Ż. DziałalnośĆ wymienioną w punkcie Ż.Ż't. Fundacja realizuje
samodzielnie lub wspiera organizacje taką działalność prowadzące.

1. Liceum ogólnokształcące z internatem w Centrum Edukacyjnym,, Radosna Nowina 2000"
od września 20]"4 roku w Lo podjęło naukę 360 uczniów. W internatach zamieszkało 292 uczniów. W
Lo uczyli się również młodzi ludzie zzagranicy: z Niemiec,Turcji, Ukrainy, Białorusi oraz Hondurasu w

ramach rocznej wymiany szkolnej AFS.

2. Działal ność sportowa
W Centrum Edukacyjnym Fundacji w Piekarach znajdują się: basen, hala sportowa, siłownia oraz
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obiekty sportowe otwarte' Korzysta z nich zarówno młodzież z Lo w Piekarach, jak też dzieci i młodzież
z okolicy w ramach prowadzonych zajęć sportowych. We wrześniu Żo'J.4 roku na zajęcia sportowe W

ramach prowadzonej przez jednostkę działalności w tym zakresie zgłosiło się ok. 80 osób. Uczestniczyły
one w rywalizacji sportowej z takich dyscyplin jak pływanie, judo oraz karate w grupach.juniorskich na
poziomie wojewódzkim.

3. Działalność środowiskowa
Centrum Edukacyjne w Piekarach otwarte jest dla dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości.
ośrodek oferuje bogaty program działalności pozaszkolnej:
- naukę języków obcych: angielski oraz niemiecki
- zajęcia matematyczne,
- zajęcia w pracowni plastycznej i ceramicznej,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia teatralne,
- koło szachowe,
- półkolonie zimowe oraz lenie, wycieczki'
Zajęcia prowadzone sąprzez pedagogów, studentów iwolontariuszy. Do udziału w zajęciach od
września 2014 zgłosiło się777 dzieci oraz młodzież'
W ramach prowadzonych w 2ot4 r. zajęć pozaszkolnych w dniu 25 maja 2014 roku na terenie Centrum
Edukacyjnego,,Radosna Nowina 2000'' w Piekarach k' Krakowa odbył się Międzygminny Festiwal
Uśmiechu. lmpreza o charakterze charytatywnym, sportowym, rekreacyjnym i rodzinnym spotkała się z
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Liszki, Krakowa i okolic czego potwierdzeniem jest
fakt, iż bawiło się z nami ponad 300 osób. Dla dzieci i młodzieży przewidziano mnóstwo atrakcji m'in':
wielopokoleniowy trening nordic walking, sztafeta dla rodzin, gra terenowa ''poszukiwanie skarbów
ziemi lisieckiej'', krajoznawczy konkurs dla dzieci, turnieje koszykówki, siatkówki oraz szachów
plenerowych. Uczestnikom czas umilał Występ zespołu tanecznego ,,Chochliki".

4. Program pomocy uczniom i studentom
Fundacja im. ks' Siemaszki realizuje program pomocy uczniom i studentom z biednych rodzin dając im
możliwość zamieszkania w internatach, domach będących własnością Fundacji lub wynajmowanych.Z
pomocy tej korzystało w roku szkolnym 2073/2074 45 studentów, głównie absolwentów Lo w
Piekarach oraz 61'uczniów a w roku szkolnym 2014/2015 korzystało 21 studentów i 59 uczniów.

5. Działalność międzynarodowa Fundacji

-,,AFS Spotkania Międzykulturowe" - w ramach tego programu uczniowie z Polski spędzają rok szkolny
za granicą, uczą się w tamtejszych szkołach i mieszkają u rodzin goszczących. W roku 2014 w
ramach tego programu 30 uczniów z Polski wyjechało na rok szkolny do Francji, Niemiec, Włoch, Belgii,
Argentyny, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii na Dominikanę, i Węgry.
W roku 2014 możliwy był również udział polskich uczniów w wymianie trymestralnej przez okres 3
miesięcy w takich krajach jak: Francja, Hiszpania i Włochy, Bośnia i Hercegowina, Niemcy, Belgia' W
programie tym wzięło udział 9 uczniów z Polski, Jedna osoba wyjechała na semestr do Niemiec.
W Polsce w ramach programu AFS od września 2oI4r' gościliśmy 25 uczniów na rok następujących
krajów: Włoch, Niemiec, Turcji, Belgii, Hondurasu, Argentyny, Portugalii, Węgier, Meksyku oraz 5 osób
na 3 miesiące z następujących krajów: Belgii i Włoch.

- wolontariat zagraniczny: realizowany głównie w ramach unijnego Programu ,, Erasmus +"

od września 201'4r' w Fundacji pracowało 3 wolontariuszyzFrancji, Niemiec iUkrainy. Pomagali oni w
zajęciach pozaszkolnych, programach wymiany oraz uczyły języków obcych:angielskiego, niemieckiego,
francuskiego i rosyjskiego.

Ponadto Fundacja przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zorganizowała następujące
projekty:

. I1,-!7.03.20!4r./Piekary, Zakopane: spotkanie przygotowawcze kadry polsko-niemieckiej do projektu
wakacyjnego ,,Pamiętać dla Przyszłości" /ilośĆ uczestników: 5 osób
. 18-23.06'2074r./Poronin'. seminarium dla wolontariuszy z Polski, Niemiec i z Ukrainy/ilość
uczestników: 21
. 29'04-01'05 '2o!4r]Kraków, Piekary: spotkanie przygotowawcze kadry polsko-niemieckiej do
projektu głównego ze świadkami Historii/ilość uczestników: 11
. to-77.07.2o'J'4r./Krakow, Piekary: polsko-niemiecki projekt ze Świadkami Historii/ilość osób: 54
. 20-27 '08'2ot4r'/Piekary: polsko-niemiecko-słowacka wymiana młodzieży/Warsztaty historyczno-
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muzyczne ,,Pamiętać dla Przyszłości" /ilość uczestnikóW: 60
.24-30'o8'Żo1'4r./Piekary: program polsko-niemiecki City Bound Kraków/ilość uczestników:26 osób
. 02-07 '09'2014r./Piekary: seminarium dla wolontariuszy z Polski, Niemiec i z Ukrainy/ilość
uczestnikóW: 34 osoby
. 06-21-.10'2014r./Waiblingen/Niemcy: program polsko-niemiecki - Spotkania ze świadkami Historii/
ilość uczestników: 31 osób
. 03-10.10.20L4r./Piekary'. polsko-niemiecko-słowacka wymiana młodzieży/Warsztaty historyczno-
muzyczne ,,Pamiętać dla Przyszłości" /ilość uczestnikóW: 39 osób

Łącznie w projektach uczestniczyło 281 osób.

W projekcie finansowanym z programU Erasmus + wzięło udziałŻ6 osób z następujących państw:

Polska, Armenia, Ukraina, Niemcy, Włochy. Projel<t odbył się w Piekarach w terminie: 03-09'07.2014r' i

dotyczył tematyki migracji.

Ponadto wolontariusze oraz pracownicy biura Wymian międzynarodowych uczestniczyli licznych

szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą podnoszących kwalifikacje w organizacji
międzynarodowych programów wymiany.

6. Akademia Siemaszkowska ,,lmprimis Verbum"
w 20L4 r. Fundacja kontynuowała projekt pt. Akademia Siemaszkowska ,,lmprimis Verbum". Projekt
ten, nawiązując do działalności Ks. Kazimierza Siemaszki, ma za zadanie stworzyć platformę edukacyjną,

na której młodzi ludzie mieIiby szansę rozwijania własnych umiejętności, poszerzania horyzontów, w
oparciu o wiedzę przekazywaną przez najlepszych wykładowców akademickich. Zajęcia w Akademii
adresowane są do tych, którym zależy na rozwoju, poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o świat,

człowieka, literaturę, sztukę, historię. Wykłady, które odbyły się w 2014 r' prowadzone były przez

osoby o najwyższym autorytecie intelektualnym oraz dydaktycznym i obejmowały tematykę związaną z

dziejami Bliskiego Wschodu - geneza cywilizacji.

7. Fundacja im. ks. Kazimierza Siemaszki oraz Liceum ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym

,,Radosna Nowina 2000" w Piekarach juŻ po raz dziesiąty w 2013 r' zorganizowała Festiwalu Twórczości

im. ks. Kazimierza siemaszki. Zaproszono młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do zaprezentowania

swoich talentów w pięciu kategoriach: teatr, literatura, muzyka, taniec i plastyka, a także w konkursie

wiedzy o życiu i działalności ks' Siemaszki. Hasłem przewodnim jubileuszowego FestiwaIu były słowa

lana Pawła ll: ,,odwaga wiary - odwagą rozumu". Chcemy, aby słowa te stały się życiowym mottem

młodych ludzi, które będzie wskazówką w ich dorosłym życiu'
8' Począwszy od roku 2004 w Fundacji im. ks. Siemaszki działa ZespółTaneczny,,Chochliki". Z roku na

rok do zespołu przybywa coraz więcej dzieci. W roku szkolnym 2071/2012 na zajęcia taneczne

odbywające się w ramach za1ęćpozaszkolnych, uczęszczało 58 dzieci zamieszkujących gminę Liszki,

Czernichów a także gminę Zabierzów' Dzieci podzielone były na 4 grupy -3,4,5 latki, 5,6 latki, 7,8 latki i

grupa zaawansowana (dzieci tańczące od kilku lat) 7-11 lat. Zespół od kilku lat utrzymuje kontakt z

Zespołem z Ukrainy, ze Lwowa spotykając się podcu as pobytu ukraińskiego zespołu w Polsce lub wizyty

naszego zespołu we Lwowie. W tym roku róWnież kilkakrotnie widzieliśmy się z naszymi przyjaciółmi.

od roku szkolnego 2009/Ż}to pary dziecięce i młodzieżowe są przygotowywane do udziału w

turniejach Polskich Tańców Narodowych w formie towarzyskiej odbywających się na terenie całej

Polski. W styczniu 2011 roku zarejestrowaliśmy Klub Tańców Polskich. Klub działa pod patronatem

stowarzyszenia Polska Sekcja Międzynarodowe.i Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki

Ludowej CloFF. Klub Tańców Polskich jest organizacjązrzeszającą dzieci, młodzież i osoby dorosłe,

które łączy zamiłowanie do tańca. W naszym klubie trenuje obecnie 7 par, które biorą udział w

turniejach ogólnopolskich, międzynarodowych i wojewódzkich reprezentując Fundację im. Ks.

Siemaszki w całej Polsce
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Sfera działalności pożytkL"l

publicznego

nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja, oświata
iwychowanie

Prowadzenie zakładów
wychowawczych (burs,
internatów) zgodnie z

ideałami ks. Siemaszki

55.90.2

nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie

organizowanie zajęć
pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży

85.5r..2

podtrzymywanie i

upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoj
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kultu rowej

Działalność na rzecz
rozwoju kultury, sztuki,
ochrony dóbr i tradycji

94.99.2

'l:
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5' L. organizacja prowadziła działaln ość gospodarczą

Lł le]4

f rłie

5.2. tuaieiy podać informację na temot pftedmiotu działalności

Numer Kodu (PKD)

35.77.2 Wytwarzanie energii elektrycznej

sprowozdowczym, ą tgkźe kodulów PKD 2007 35.r4.2 Handel energią elektryczną
re) p

więcej niż 3 rodzoje działalności gospodarczej, noleży podoć 68.20.2 Wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych
inJormację.no temot trzech głównych rodzajÓw dziotolności (podonie
maksymalnie 3 kodów), zaczynaiqc ód głównego przedmiotu
działalności

tu ii.rli
il, o'{rś3ii

:.l:&iri ,ffiffi'ii i

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 79,440,085.62 zł

a) Przychody z dziatatności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,743,774-34 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,939,286.75 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej t0,738,582.77 zł

d) Przychody finansowe 68'7o8.6t zł

e) Pozostałe przychody t,949,733'1'5 zł
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1' organizacja korzystała z następujących
zwolnień ''. ,' '

(Należy wskazoĆ jednq tub więcej pozycji wroz z kwotq
p rzy z n o n e go zwo I n i e n i o )

j* z podatku dochodowego od osób prawnych

l'* z podatku od nieruchomości

l* z podatku od czynności cywilnoprawnych

l_- z podatku od towarów i usług

|- z opłaty skarbowej

{- z opłat sądowych

|.* z innych zwolnień, jakich:

|7 nie korzystała

0.00 zł

0'00 zł

0.00 zł

0'00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

3. orga1lecja.liorzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnyćh zasadich
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła ńa
pref erencyjnych waru nkach: z podmiota m i pu bl icznymi umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo: 

.]:: ''

(Nateży wskozać jednq łub więcej pozycji) .,

|- własność

l* użytkowanie wieczyste

f* najem

|* użytkowanie

|* użyczenie

|- dzierżawa

|ii nie korzystała
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy W przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przecięhe zotudnienie ąoleży zsumoujłić'wszystkie osoby zdtrudnionę na pad,tpwię stosunku procy w
poszczególnyćh miesiqcoch w bkresie sprawozdowczym (wtaz z ułamkami odpou|iisdalącymJśześci.etatu, np. a,5 w . . .

przypadkiJ.osoby zatruidnloneJ na.'pó!:etotu)/ drdać dp|iiebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić prięz 72. Wynik
wpisoć z dokłodnościĘ do 7 miejsća po przeęi4|u) ,. .: .:..:

99'2 etatów

1.3. Liczba 135.0 osÓb

2i;l
Ę€il l ii ńń

qi.-..u 'r T.. -,
t-* i I , '- ',

' i;_ i',-' i1:- 
:

i 'li!ł'*! ':=;:i=

T- Tak

f'Jiefr

0.00 osób fizycznych
Pr ę6U

0.00 osób prawnych

3.1. orgą1izacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez Wo]ontariUszy
(Zgodnie z ustawq z dnio 24 kwietnid 2003 r. o działolności pożytku publicznego i o wolontariącie, wolontoriuszami sq osoby
f izycznę, które ochqtnic/o i bez wynogrddahił wy|g.pyjq;lwlgdczenio na rzecz orgonizacji, niezqleżnie od tego, cĄt sq to
osoby niezwiqzone z orcjonizgcjq, członkowie, procownicy, ósoby śwlodczqce u5ługi na pod;towie umowy c}!wiInoprawnej

lł | alt

{* fłię

57.00 osób

: a) ąłonkowie organizacji; praćowniiy organizacji, osobv śW1adczące usłu8i .na podstawie::
W umowycywilnoprawnej,członkowieorganuzarządzającego 5.00 osób

Yrn.' 
b) inne osoby 52.00 osób

3'00 osób

a) c.ąłonkÓwie or$ónizacJi;1pr:acownicy oiganizacj!, qsÓby świadczące usługi na'podstawie
W umowy:gy\,v11ńoprawnej, członkowie organv'7arlądeającego

3.00 osób

0.00 osob

1.00 osób

a) członkoivie organizaeji, pracownicy qrganizacji, osqby-]świadczą'će usługina podstawie
W umowycywilnoprawnej,członkowieorganu zarządzającego

1 00 osób

0.00 osób

łil ł'$l ffi ilffi ruu ffiffi ili u lu$ffi illl*
11liffiillill 

lllr :iiiiii ii,,lriii[lffi n
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rr l: :

trl a, -:l'] l l3lł

*:3': ..: I lr r r' 
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i:::::;:'l
ii;j;l: ii ; l;:l

5,394,072.07 zł

4,823,833'71zł

4,399,789'49 zł



- nagrody 216,687 '59 zł

- premre 100'735"95 zł

inne świadcżenia 106,620.68 zł

570,238'36 zł

2,,ŁącznakwotaWynagrodzeńw1rpłaconychprzezorganizacjępracownikom.orazosobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z p|'óiładzoną działalnością
pożytku publicznegó

4'437,353.16 zł

2,746,050.47 zł

tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publiczńego 1'691'302.69 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń;wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawńej wzWiązku z prowadzoną dąiąt'ńlnóścią
gospoda iczą organizacji

5,373'096.07 zł

cvwilńopr'awne); 2' podzielić zsumÓwonq kwotę przez 72 (miesięcy)

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) ńypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cyw|lnoprawne ..

Aby określić przeciętne mleŚlę€zne wynagrodzenie naleźy: 7'zsumowoć Wszystkie kwoty wynagrodżeń wypłacóne w ciqgu
roku sprawozdowczego (wliczojqc wynogrodzenie zasodnicze, nagrody, premie i inne świodczenio oraz umowy

16'695.35 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzćnie zasadnicze, nagrody, premie- i inne świadczenia oraz

umowy cywilnoprawne
(patrz komentdrz do punktu 4]

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,

niż organu zarządza)ącego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

(patrz komentdrz do punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesiĘcznego'r,1lynagrodzenia {brutto) wypłaconego pracorrynikom '

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadrticze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
194,419.48 zl

8' Wysokość najwyższego miesięcznegó wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu

zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz

umowy cvwilnoprawne
7,585.06 zł

umowy cywilnoprawne

9, Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkorn organU

kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze' nagrodY, premie i inne świadczónia oraz 0.00 zł

10..Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innycń,

niż organu zarządza)ącego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, w_liczając wyhagrodzenie

zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umovriy cywilnoprawne
0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikoq 

"i:,:organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze. nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cyw!lnoprawnej

11,005.73 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Możno podzielić slę z opiniq publicznq dodatkowymi uwogomi dotyczącymi
poziomu lub kohltfukc]i wnogrodzeń w organizacJi, wówczas należy wpisoć
te uwagi w przygotru)one pole)

!usl:lyt
$łiłiliii l il-ili il

!,=
tr ;3

It'l ir '::
l:l

Drukr MPiPS Zastępca Fyreki*r;ł 10

i! a. *konon i!'*anYr:!'l
lrC

,*rL'łubsłi* Bar'Phł' l
\

ł1

1

td{ .
i



r lafi

# uie

2 0'00 zł

tntl i I

,ffiffie!#1łfiiiruiuugtĘ

1. organizacja reiilizowąJa zadania zlecone prz ei:'orga ny'jed nostek sa mórząd u te ryloria l n ego

lł Tak

l* Flię

2. lnfoimacja r1ateqltĘłównych realizowanych zadań ikwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy pod.ać nazwę-zadania; jego główny(e) cel(-e), nazwę organu udzielajqcego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacii)

Lp Nazwa zadania 3el(-e) zadania Nazwa organu udzie|ającego dotacji Kwota

I Międzygminny Festiwal
Uśmiechu 2014 - umowa
oRB.ll.032'137 .2o7Ą

wsparcie realizacji zadania
publicznego

Powiat Krakowski 2,500'00 zł

2 lV Turniej Tańców Polskich w
formie towarzyskiej "O
czapkę św' Mikołaja'' -

umowa ORB.I 1.032.260.20L4

wsparcie realizacji zadania
publicznego

Powiat Krakowski 3,000'00 zł

3 |V Wojewódzki Tuniej
Tańców Polskich w formie
towarzyskiej ''o czapkę św'
Mikołaja'' _ umowa
sA.524.t.42.20t4

wsparcie realizacji zadania
publ icznego

Urząd Gminy Liszki 1,500.00 zł

Ą Realizacja programów
szkolenia sportowego, zakup
sprzętu sportoWego,
pokrycie kosztów
organizowania zawodów
sportowych lub
uczestnictwa w tych
zawodach, pokrycie kosztów
korzystania z obiektów
sportowych dla celów
programów szkolenia
sportoweBo, finansowanie
wynagrodzenia kadry
szkoleniowej, pokrycie
kosztów służących poprawie
bazy szkoleniowej

wsparcie realizacji zadania
publi&nego

Gmina Liszki 9,000.00 zł

5 lmpreza kulturalna w
związku z lV Wojewódzkim
Turniejem Tańców Polskich
w formie towarzyskiej "O
czapkę św' Mikołaja" -

u m owa S 4.524.1-.45.20L4

wsparcie realizacji zadania
pu bl icznego

Urząd Gminy Liszki 2,500.00 zł

realizowała zadania zlecone prŻez organy administracji
l" Tak

I"'liet-
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji r, ,, : Kwota

7 polsko-niemiecki program nr
P-307-I4 w Poroninie

wymiana kulturowa, nauka
języka

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

3,400.00 zł

2 polsko-niemiecki program P-

309-1.4 w Piekarach
wymiana kulturowa, nauka
języka

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

10,000.00 zł

3 polsko-niemiecki program nr
D-220-1-4 w Waiblingen

wymiana kulturowa, nauka
języka

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

2,100.00 zł

4 polsko-niemiecki program nr
P-310-L4 w Piekarach

wymiana kulturowa, nauka
języka

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

5,000.00 zł

5 polsko-n i emiecko-słowacki
program nr P-302-14 w
Pieka ra ch

wymiana kulturowa, nauka
języka

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

17,000.00 zł

6 polsko-niemiecki program nr
P-308-14 w Piekarach

wymiana kulturowa, nauka
języka

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

6,000.00 zł

7 polsko-niemiecki program nr
P-I2t-I4 w Piekarach

wymiana kulturowa, nauka
j ęzyka

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

14,350.00 zł

lx. Intprnil[j5 iiotycr
publicż4ych 
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1. W okresie sprawozdawc zym organizacja realizowała zamówienia publiczne

Ć

t';'

Tak

Nie

2. lnformacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na Ich rea|izację

Lp Przćdmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

ręiritoi.ffie ulłnl

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 ' 
:

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów
lub akcji w

kapitale

%udziału w ogólnej
: liczbie głosów

1. Fundacja im. ks. Siemaszki Polonea
Spółka komandytowa

Stępina 44/ 4, 38-125 Stępina 100.00 r00.00

Ż Enserina Sp. z o.o. Stępina 44 /3, 38-125 Stępina 100.00 100.00

2, Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp organ kontrolujący Liczba kontroli

t starostwo Powiatowe w Krakowie Zespół Kontroli Wewnętrznej 1,

4. organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr L52, poz. 1223, z póżn. zm.) lub

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organlzacji pożytku publicznego {Dz' U. Nr 285, poz. 2852)

frr Talt

f l',Jle

5. Dodatkowe informacje
(Mażna wpisać w poniższe pole inne informocje, którymi orgonizacjo chciałoby podzielić się z 0piniq publicznq)

Druk; MPiPS
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