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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica FLORIAŃSKA Nr domu 55 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-019 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 122806288

Nr faksu 122806288 E-mail biuro@fund.pl Strona www www.fund.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-02-27

2014-10-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35053683800000 6. Numer KRS 0000094781

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

DARIUSZ BŁASZCZYK DYREKTOR ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

Mariusz Bradło Zastępca Dyrektora 
Zarządu

TAK

Mikołaj Żebrowski Zastępca Dyrektora 
Ząrządu

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

Jacek Lasoń Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Gasiński Członek Rady Fundacji TAK

Józef Łucyszyn Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- niesienie pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży,
- prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży 
ubogiej,
- inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo 
i ks. Kazimierza Siemaszki
- samodzielna działalność kultu religijnego,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

2.2.1. Powyższe cele z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 2.2.11 Fundacja 
realizuje przez prowadzenie mieszczącej się w sferze zadań publicznych 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a. prowadzenie zakładów wychowawczych ( burs, internatów ) zgodnie z
ideałami ks. Siemaszki - PKD 55.90.Z,
b. prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum i szkoły 
podstawowej PKD: 85.31.A – Gimnazja, 85.31.B – Licea ogólnokształcące, 
85.20.Z – szkoły podstawowe - liceum ogólnokształcące,
c. pomoc w kontynuowaniu kształcenia absolwentom szkół, studentom - 
PKD 85.60.Z,
d. pomoc w rozpoczęciu karier zawodowych - PKD 85.60.Z,
e. działalność na rzecz rozwoju kultury , sztuki, ochrony dóbr i tradycji - 
PKD 94.99.Z,
f. przygotowanie polskiej młodzieży do życia w Unii Europejskiej - PKD 
85.60.Z,
g. rekrutacja i przygotowanie wolontariatu, w tym międzynarodowego , 
dla realizowania celów Fundacji - PKD 94.99.Z
h. świadczenie pomocy socjalnej dla dzieci , matek samotnie 
wychowujących dzieci, osób starszych , osób niepełnosprawnych - PKD 
88.99.Z,
i. fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich i ich rodzin , przyznawanie 
nagród , wychowywanie i działanie na rzecz ochrony środowiska , 
nauczanie języka polskiego obcokrajowców oraz osób pochodzenia 
polskiego - PKD 88.99.Z,
j. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - PKD 85.51.Z,
k. organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży - PKD 85.51.Z,
Działalność statutowa Fundacji, o której mowa w pkt. 2.2.1. lit. a), c), e), f), 
g), j), l) może być prowadzona jako działalność odpłatna.
2.2.2. Działalność wymienioną w punkcie 2.2.1. Fundacja realizuje 
samodzielnie lub wspiera organizacje taką działalność prowadzące.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja prowadzi Liceum Ogólnokształcące z internatem w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000". We wrześniu 2019
 r. rozpoczęło w nim naukę 406 uczniów, w internatach zaś zamieszkało 315. 
W roku szkolnym 2019/2020 w Liceum uczyła się również młodzież z zagranicy:7 uczniów z Ukrainy. 

 W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie uczestniczyli również w wymianach 1 Włochy, 2 USA  . 

Działalność sportowa
W Centrum Edukacyjnym Fundacji w Piekarach znajdują się: basen, hala sportowa, siłownia, oraz otwarte, zewnętrzne obiekty 
sportowe. Korzysta z nich zarówno młodzież z LO w Piekarach, jak  i dzieci oraz młodzież z okolicznych miejscowości w ramach 
prowadzonych zajęć sportowych.    W roku 2019 roku na zajęcia sportowe zgłosiło się 180 młodych sportowców, którzy 
doskonalili swoje umiejętności w następujących sekcjach rekreacyjno-sportowych :  pływanie, karate tradycyjne, judo oraz  piłka 
nożna. W ramach sekcji rekreacyjno-sportowych Fundacji organizowano dla dzieci  i młodzieży zawody sportowe, półkolonie 
letnie i zimowe.
Ponadto młodzież szkolna (uczniowie Liceum w Piekarach)  w ramach Szkolnego Klubu Sportowego uczestniczyła w zajęciach w 
następujących dyscyplinach sportowych; pływanie , piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, piłka ręczna oraz zajęcia 
korekcyjne. Wszystkie zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów  
i trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi. 
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Fundacja im. ks. Siemaszki współorganizowała sportowy turniej o Puchar Wizytatora Polskiej Prowincji dla 450 dzieci i młodzieży 
z całej Polski w następujących dyscyplinach: siatkówka plażowa, piłka nożna , pływanie , biegi krótkodystansowe, szachy, tenis 
stołowy. 
3. Działalność środowiskowa
Centrum Edukacyjne "Radosna Nowina 2000" w Piekarach otwarte jest dla dzieci i młodzieży z Piekar i okolicznych 
miejscowości. Ośrodek oferuje bogaty program działalności pozaszkolnej:
- nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
- zajęcia matematyczne;
- zajęcia plastyczne i ceramiczne;
- trening pamięci;
- zajęcia taneczne;
- zajęcia muzyczne;
Zajęcia prowadzone są przez pedagogów i wolontariuszy. W zajęciach w roku 2019 uczestniczyło ponad 60  młodych ludzi, dzieci 
i młodzieży z okolicy a także uczniów tutejszego Liceum. 
Od kilku lat na terenie Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach współorganizowana jest przez Fundację im. 
ks. Siemaszki -  „Vincentiana”, Przegląd Piosenki Religijnej.  W trakcie czterodniowych zmagań młodzi soliści i zespoły prezentują 
swoje talenty muzyczne, które ocenia profesjonalne jury. Corocznie w wydarzeniu bierze udział około 400 uczestników z całej 
Polski. Podczas „Vincentiany” organizowane są warsztaty muzyczne, które dają szansę na rozwój walorów muzycznych 
uczestników.
4. Program pomocy uczniom i studentom
Fundacja im. ks. Siemaszki realizuje program pomocy uczniom i studentom z ubogich rodzin dając im możliwość zamieszkania w 
internatach bądź w domu studenckim, 
5. Działalność międzynarodowa Fundacji
Biuro Wymian odpowiedzialne jest za organizację międzynarodowych programów wymiany, umożliwiających młodym ludziom z 
Polski i zagranicy spotkanie rówieśników z różnych krajów, rozwijanie umiejętności językowych i przez to osiągnięcie lepszych 
wyników w szkole a w przyszłości zwiększenie szans zatrudnienia na rynku pracy. Poprzez udział w wymianach młodzież zyskuje 
wiele dodatkowych umiejętności, będących uzupełnieniem edukacji szkolnej, jak współpraca w międzynarodowym zespole, 
zarządzanie czasem, aktywne angażowanie się.
Grupowe programy wymiany młodzieży odbywają się zarówno w Centrum Edukacyjnym w Piekarach, jak też za granicą. 
Programy te organizowane są przez Fundację od 1997 roku. 

W 2019 roku były zorganizowane następujące  programy:

1.Program historyczny polsko-niemiecki 14-19.07.2019, 
realizowany we  współpracy ze szkołą specjalną w Waiblingen. 
2. Kontynuacja w.w. programu w Niemczech 17-21.10.2019. 
Obydwa programy finansowane były ze środków Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży, przekazywanych za pośrednictwem 
Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. 
3. Pozostałe programy za granicą, w których uczestniczyła młodzież z Fundacji:
City Bound Reus (Hiszpania), 30.07.-06.08.2019.
City Bound Praga (Czechy), 11.08 – 17.08.2019.
4.  Wolontariat zagraniczny dla absolwentów szkół średnich:
Wolontariat realizowany jest w ramach unijnych programów "Erasmus+" oraz Europejski Korpus Solidarności. 
Od września 2019 r. gościliśmy w Piekarach wolontariuszkę z  Niemiec. Wolontariuszka prowadziła zajęcia z języka angielskiego 
oraz niemieckiego dla dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości a także uczniów LO w Piekarach. 
Wysyłamy również młodzież z Polski na wolontariat zagraniczny. W  2019 r. wysłaliśmy absolwentów  naszego liceum na 
wolontariat roczny do Anglii i Niemiec.  Wolontariusze pracowali w ośrodkach prowadzących działalność socjalną i edukacyjną.

6. Akademia Siemaszki "IMPRIMIS VERBUM"

. Rok szkolny 2019 / 2020 był X rokiem działania Akademii Siemaszki Imprimis verbum. i inicjatywa ta w tym roku obchodziła 
dekadę swego istnienia. W związku z tym zaplanowano wyjątkowy cykl spotkań zatytułowany Maraton Mistrzów. Nowa 
jubileuszowa formuła polegała na organizacji wykładów prowadzonych przez najlepszych naukowców z jakimi do tej pory 
współpracowaliśmy. Każdy z nich zaproponował tematykę jaką zajmuje się badawczo w pracy uniwersyteckiej. Tradycyjnie 
spotkania cieszyły się dużą popularnością i służyły popularyzacji wiedzy historycznej w konwencji akademickiego dyskursu. Jak 
co roku oferta programowa kierowana była zwłaszcza do młodzieży z uboższych środowisk społecznych, często wahających się 
co do podjęcia decyzji o kontynuowaniu procesu kształcenia po szkole średniej. W bieżącym roku szkolnym w spotkaniach , 
wykładach i organizowanych przez Akademię Siemaszki uczestniczyło w sumie 140 osób, które otrzymały indeksy Akademii 
Siemaszki. Byli to uczniowie ze szkół średnich Piekar, Wieliczki i oczywiście Krakowa. Wśród placówek współpracujących z nami 
należy wymienić:  I LO im L. Nowodworskiego , II LO im. J. Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VI LO im. A. Mickiewicza, VIII 
LO im. S. Wyspiańskiego, IX LO im. Z. Wróblewskiego, XII LO im. C.K. Norwida, Liceum Sióstr Prezentek, Liceum Franciszkanów w 
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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)

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

1800

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Wieliczce. Wykładowcy byli pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, dr hab. Sławomir 
Sprawski), Uniwersytetu Pedagogicznego (prof. dr hab. Marek Wilczyński), Polskiej Akademii Nauk (prof. dr hab. Mariusz 
Wołos), Akademii Ignatianum (dr Michał Wenklar).  Większość wykładów odbyła się w Sali w profesjonalnej Sali wykładowej 
Hostelu Brama dzięki wsparciu Fundacji Siemaszki, która pokryła również honorarium wykładowców oraz wynagrodzenie 
organizatorów projektu. Spotkania, które zaplanowane były w czasie pandemii zostały nagrane, opracowane elektronicznie i 
umieszczone w sieci za pośrednictwem serwicu you tube. Dzięki temu uczestnicy projektu, ale również szeroka grupa innych 
słuchaczy mogła się z nimi zapoznać.  Niestety zagrożenie koronawirusem i obostrzenia sanitarne uniemożliwiły wycieczki do 
Krakowa z przewodnikiem a tryb pracy szkoły w formule zdalnej wykluczył organizację spotkań w Piekarach. 

W bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące wydarzenia: 
-Roczny cykl uniwersyteckich wykładów zatytułowany „Polska i Polacy w czasach II wojny” składający się z 8 spotkań 
prowadzonych przez dr Michała Wenklara; pracownika Akademii Ignatianum oraz Instytutu Pamięci Narodowej.  Tematy 
wykładów : „II Rzeczpospolita przed wybuchem wojny”, „Kampania wrześniowa początek dwóch okupacji”, „Polityka niemiecka i 
sowiecka na okupowanych terenach”,  „Polskie Państwo Podziemne – siły zbrojne w konspiracji”, „Polskie Państwo Podziemne – 
struktury cywilne” , „Żydzi, Litwini, Ukraińcy – wojenne relacje Polaków z mniejszościami narodowymi” , „Akcja Burza i 
Powstanie Warszawskie”, „Początki komunistycznej władzy oraz jawne i konspiracyjne próby oporu”. 

- Wykłady w ramach organizowanych na terenie LO w Piekarach spotkań  Miniatury Historyczne : „Rewolucja solidarnościowa 
1980 roku” prof. dr hab. Antoni Dudek, „ Jeńcy sowieccy wojny polsko – bolszewickiej” dr Teodor Gąsiorowski, „Relacje polsko – 
ukraińskie w czasie II wojny” dr Paweł Naleźniak, „Zbrodnia katyńska „ dr Teodor Gąsiorowski, „Konstytucja 3 maja – co 
świętujemy ?” prof. dr hab. Tomasz Gąsowski 

- Wycieczki otwarte z przewodnikiem w ramach projektu Kraków Niezwykle Kulturalny : udało się odwiedzić i zobaczyć : 
Muzeum w Podgórzu wraz z reliktami Getta oraz Starym Cmentarzem Podgórskim , Collegium Maius wraz z tzw. trasą 
uniwersytecką obejmującą ogród profesorski i kościół św. Anny, Prywatne Apartamenty Królewskie na Zamku Królewskim na 
Wawelu, a także chrześcijański Kazimierz z kościołami;  na Skałce, Katarzyny oraz Boże Ciało.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum 
Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym 
"Radosna Nowina 2000". W roku szkolnym 
2019/2020 w szkole naukę rozpoczęło 406 
uczniów. Szkoła korzysta z bardzo rozwiniętej 
bazy edukacyjno-rekreacyjnej oraz sportowej 
(basen, hala sportowa, salka korekcyjna, boiska, 
korty tenisowe) na terenie Centrum. Liceum 
Ogólnokształcące w CERN 2000 kontynuuje 
dzieło pracy z młodzieżą zainicjowane przez 
Kazimierza Siemaszkę, księdza ze Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. 
Liceum może pochwalić się wysokim poziomem 
nauczania i dobrymi wynikami egzaminu 
dojrzałości.

85.31.B 0,00 zł

2

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich i ich 
rodzin, przyznawanie nagród, wychowywanie i 
działanie na rzecz ochrony środowiska, 
nauczanie języka polskiego obcokrajowców oraz 
osób pochodzenia polskiego. W ramach 
powyższej działalności Fundacja przyznaje 
uczniom Liceum stypendia socjalne. W roku 
szkolnym 2019/2020 objęto taką pomocą na 
stałe 37 uczniów. Ponadto Jednostka przyznaje 
stypendia naukowe najzdolniejszej młodzieży. W 
roku szkolnym 2019/2020 objęło taką pomocą  
43 osoby. W ramach nauki języka polskiego w 
prowadzonym przez Fundację Liceum uczą się 
młodzi ludzie ze Wschodu, którym Fundacja daje 
możliwość rozwoju oraz planowania życia na 
terenie Polski.

88.99.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Świadczenie pomocy socjalnej dla dzieci, matek 
samotnie wychowujących dzieci, osób starszych 
oraz niepełnosprawnych. Jest to pomoc doraźna 
i obejmuje zakup artykułów spożywczych, 
przemysłowych a także węgla na najuboższych. 
W trudniejszych przypadkach płacimy za zaległe 
rachunki za media osobom, które znajdują się w 
trudnej sytuacji życiowej. W okresach 
okołoświątecznych przygotowujemy paczki 
żywnościowe i w porozumieniu z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liszkach 
przekazujemy je najbardziej potrzebującym. Jest 
to bardzo potrzebna pomoc na terenie Gminy 
Liszki i za każdym razem nasze akcje cieszą się 
dużym zainteresowaniem

88.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie zakładów wychowawczych 
(burs, internatów, domu studenckiego) 
zgodnie z ideałami ks. Siemaszki - internaty 
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 
2000". Fundacja prowadzi tam działalność 
opiekuńczo-wychowawczą w okresie nauki 
szkolnej. Opiekę nad młodzieżą sprawują 
pedagodzy (wychowawcy). Uczniowie 
mieszkają w komfortowych warunkach na 
terenie Centrum w 9 domkach 
internatowych oraz w dwóch lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie CERN2000. 
Każdy domek tworzy grupę wychowawczą a 
opiekę nad nim sprawują wychowawcy 
przypisani do tej grupy. Mieszkańcy 
internatów mają zapewnione całodzienne 
wyżywienie obejmujące 5 posiłków dziennie 
(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, 
podwieczorek i kolację)

55.90.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży - Fundacja organizuje zajęcia 
pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, na które 
w ciągu roku szkolnego uczęszczało 60osób. 
Nasze zajęcia cieszą się zainteresowaniem 
ze względu na ich różnorodność i ciekawą 
formę. Dzieci mogą uczyć się języka 
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W 
Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 
2000" w Piekarach odbywają się trening 
pamięci, matematyczne, teatralne, 
taneczne plastyczne, ceramiczne oraz 
muzyczne. Z zajęć korzystają dzieci z 
okolicznych miejscowości (gmin Liszki i 
Czernichów) oraz powiatu krakowskiego.

85.51.Z 0,00 zł

3

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, 
ochrony dóbr i tradycji. W ramach swojej 
działalności Fundacja od 1996 r. prowadzi 
międzynarodowe programy wymiany 
młodzieży. W 2019 r. po raz kolejny 
współpracowaliśmy z Organizacją AFS, która 
jest pomysłodawcą programu 
edukacyjnego, który pozwala młodzieży w 
wieku 15-18 lat spędzić trymestr lub rok za 
granicą, nawiązać kontakty z rówieśnikami, 
poznać kraj i nauczyć się języka obcego. 
Ponadto jednostka organizuje spotkania 
młodzieży z różnych krajów. Są to projekty 
edukacyjne poświęcone tematyce 
historycznej, kulturalnej, artystycznej z 
udziałem młodzieży z Polski, Niemiec, 
Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Ukrainy, Białorusi, Grecji oraz Stanów 
Zjednoczonych.

94.99.Z 0,00 zł
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7 795,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 209 269,08 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) 16 951 930,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 348 748,55 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 434 921,48 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 9 072 294,42 zł

d) przychody finansowe 1 053,35 zł

e) pozostałe przychody 94 913,14 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

1 35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej - Fundacja jest właścicielem małej elektrowni wodnej, która 
wykorzystuje energię piętrzenia wody na Stopniu Wodnym Kościuszko na Wiśle. W związku z 
tym na mocy posiadanej koncesji wytwarzamy energię elektryczną z odnawialnych źródeł 
(moc zainstalowana generatorów łącznie: 3,03 MW). W procesie produkcji energii elektrownia 
bardzo korzystnie i stale oddziałuje na środowisko naturalne między innymi w postaci 
zatrzymywania śmieci płynących rzeką na kratach ujęcia wody.

2 35.14.Z

Handel energią elektryczną - Na mocy posiadanej koncesji Fundacja może sprzedawać energię 
elektryczną wytwarzaną przez małą elektrownię wodną na Stopniu Wodnym Kościuszko na 
Wiśle. Posiadamy podpisaną umowę długoterminową z jednym z największych dostawców 
energii elektrycznej w Polsce. Cena sprzedaży energii jest corocznie ustalana przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Efekty produkcyjne wybudowanej elektrowni wodnej stanowią 
zabezpieczenie finansowe statutowej działalności Fundacji, w tym przede wszystkim 
kształcenie młodzieży najuboższej i najbardziej potrzebującej.

3 68.20.Z

Wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych - Fundacja jest właścicielem dwóch kamienic w 
ścisłym centrum Krakowa, domu studenckiego na Woli Justowskiej a także domów 
wypoczynkowych w Rytrze i Lipnicy. Dzięki dochodom z najmu lokali użytkowych Fundacja 
może pozyskać środki na prowadzenie działalności pożytku publicznego. W części z nich 
Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową wspomagając głównie absolwentów 
prowadzonego przez Jednostkę Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym 
"Radosna Nowina 2000".

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 366 689,09 zł

2.4. Z innych źródeł 1 368 177,77 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 1 275,67 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 070,67 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: 15 751 218,62 zł 9 070,67 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

5 444 693,85 zł 9 070,67 zł

2 560 644,45 zł 0,00 zł

5 530 267,29 zł

288 894,25 zł

1 Umeblowanie internatów ,w których mieszkają w ciągu roku szkolnego uczniowie LO . 9 070,67 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

6 209 269,08 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:

0,00 zł

29 394,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

265 000,00 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)

9 072 294,42 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 -95 945,30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -125 722,97 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 591 729,21 zł

334 989,57 zł 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)

121 osób

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

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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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)

107,24 etatów

70 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

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

75 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 osób

75 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 569 452,59 zł

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

5 298 865,53 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 

1 270 587,06 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)

4 765,20 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)  

533 158,78 zł

2 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

30 osób

w 
tym:

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

30 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 766 250,39 zł

5 396 192,62 zł

- nagrody

- premie

284 365,84 zł

54 070,46 zł

- inne świadczenia 31 621,47 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 803 202,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 633 127,66 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 665 737,87 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

4 729,06 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)

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) 

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

1 Subwencja Oświatowa Pokrycie kosztów utrzymania 
uczniów

Starostwo Powiatowe w Krakowie 6 209 269,08 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dariusz Błaszczyk
Mariusz Bradło
Mikołaj Żebrowski

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja im.ks.Siemaszki 
Polonea Spółka komandytowa

121118660          
 

Piekary 2 32-060 Liszki 100,00 100,00

2 Enserina Sp.z o.o. 180506910          
 

Stępina 44/3 38-125 Stępina 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-28
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