
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA BENEVOLENS UL. PARKOWA 12 48-340 GŁUCHOŁAZY GŁUCHOŁAZY OPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas działania jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 do 31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację Benevolens w dającej się przewodzieć
przyszłości, nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zasady polityki rachunkowości:

1. Ogólne

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.

2. Metody wyceny:

- środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej

- środki pieniężne otrzymane w walucie obcej wycenione zostały według kursu z dnia 31.12.2020 r.

- operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu z dnia poprzedniego

- fundusz statutowy wykazuje się w wartości nominalnej

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia

- do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się metodę liniową

- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

3. Ustalenie wyniku finansowego:

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4. Sposób sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zał. nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
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Data sporządzenia: 2021-04-29

Data zatwierdzenia: 2021-07-25

Monika Kołodziejczyk Joanna Krawczyk-Gluch, Anna Piecuch

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-29

Monika Kołodziejczyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Joanna Krawczyk-Gluch, Anna Piecuch

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA BENEVOLENS
48-340 GŁUCHOŁAZY
UL. PARKOWA 12 
0000501459

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 2 480 491,47 3 022 864,14

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 480 491,47 3 022 864,14

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 209 606,67 153 896,42

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 294,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 208 970,84 152 202,58

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 635,83 1 399,84

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 2 690 098,14 3 176 760,56

PASYWA

A. Fundusz własny 455 472,10 415 375,34

I. Fundusz statutowy 26 056,86 26 056,86

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 287 148,35 429 415,24

IV. Zysk (strata) netto 142 266,89 -40 096,76

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 234 626,04 2 761 385,22

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 286,10 13 225,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 220 339,94 2 748 160,22

PASYWA razem 2 690 098,14 3 176 760,56

Data zatwierdzenia: 2021-07-25
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-29

Monika Kołodziejczyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Joanna Krawczyk-Gluch, Anna Piecuch

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA BENEVOLENS
48-340 GŁUCHOŁAZY
UL. PARKOWA 12 
0000501459

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 364 435,96 167 228,91

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 364 435,96 166 288,91

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 940,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 265 695,32 284 556,79

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 265 695,32 283 400,17

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 1 156,62

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 98 740,64 -117 327,88

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 98 740,64 -117 327,88

I. Pozostałe przychody operacyjne 35 810,21 76 635,27

J. Pozostałe koszty operacyjne 33,52 25,30

K. Przychody finansowe 7 749,56 621,15

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 142 266,89 -40 096,76

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 142 266,89 -40 096,76

Data zatwierdzenia: 2021-07-25
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja Benevolens posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kaucji zatrzymanych w wysokości 13.225,00 PLN

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według
pozycji bilansowych

Wartość
początkowa na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia z
tytułu
inwestycji,
aktualizacji i
inne

Zmniejszenia
wartości
początkowej

Stan na koniec
roku
obrotowego

1 grunty     

2. budynki i budowle 257 173,45   257 173,45

3. urządzenia techniczne i
maszyny 10 226,22  4 981,50  15 207,72

4. środki transportu 38 253,00  5 650,00  43 903,00

5. inne środki trwałe 129 284,20   129 284,20

6. środki trwałe w budowie 2 192 133,90 584 725,71  2 776 859,61

Razem: 2 627 070,77 595 357,21 0,00 3 222 427,98

 

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie
według                                           
pozycji bilansowych
(środków trwałych)

Dotychczasowe 
umorzenie na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia
umorzeń
środków
trwałych

Zmniejszenia
umorzeń
środków
trwałych

Stan na
koniec roku
obrotowego

1. budynki i budowle 38 038,99 11 572,80  49 611,79
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2. urządzenia techniczne i maszyny 4 027,08 6 289,50  10 316,58

3. środki transportu 17 405,31 11 005,48  28 410,79

4. inne środki trwałe 87 107,92 24 116,76  111 224,68

Razem: 146 579,30 52 984,54 0,00 199 563,84

 

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie
według                                           
pozycji bilansowych

Wartość
początkowa
na początek
roku
obrotowego

Zwiększenia
z tytułu
nowych
inwestycji i
inne

Zmniejszenia
wartości
niematerialnych
i prawnych

Stan na
koniec roku
obrotowego

Wartości niematerialne i prawne 1 995,83   1 995,83

Razem: 1 995,83 0,00 0,00 1 995,83

 

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie
według                                           
pozycji bilansowych

Dotychczasowe 
umorzenie na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia
umorzeń:

Zmniejszenia
umorzeń

Stan na
koniec roku
obrotowego

Wartości niematerialne i prawne 1 995,83   1 995,83

Razem: 1 995,83 0,00 0,00 1 995,83

 

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych ,
używanych na podstawie umów:

Wyszczególnienie
według                                           
pozycji bilansowych

Stan na
początek
roku
obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na
koniec roku
obrotowego

Najmu 0,00   0,00
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Dzierżawy 0,00   0,00

Innych umów 282 000,00   282 000,00

Razem: 282 000,00 0,00 0,00 282 000,00

 

Aktywa obrotowe

Wyszczególnienie
według                                           
pozycji bilansowych

stan na
początek
roku
obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na
koniec roku
obrotowego

1. zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00

2. należności krótkoterminowe 0,00 294,00 0,00 294,00

3. inwestycje krótkoterminowe 208 970,84 1 472 171,24 1 528 939,50 152 202,58

a) środki finansowe w kasie 954,47 10 158,86 8 568,21 2 545,12

b) środki finansowe w banku 208 016,37 1 462 012,38 1 520 371,29 149 657,46

4. krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe (wydatki
przyszłych okresów)

635,83 1 399,84 635,83 1 399,84

Razem: 209 606,67 1 473 865,08 1 529 575,33 153 896,42

 

A. PASYWA - Fundusz własny

Wyszczególnienie
według                                       
    pozycji bilansowych

stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na koniec
roku
obrotowego

1. Fundusz statutowy 26 056,86 0,00 0,00 26 056,86

2. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 287 148,35 0,00 0,00 429 415,24
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a) rok 2015 49 357,84 0,00 0,00 49 357,84

b) rok 2016 237 790,51 0,00 0,00 237 790,51

c) rok 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

d) rok 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

e) rok 2019 0,00 142 266,89 0,00 142 266,89

4. Zysk (strata) za rok 2020 0.00 0,00 0,00 -40 096,76

Razem: 313 205,21 142 266,89 0,00 415 375,34

 

B. PASYWA - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wyszczególnienie
według                                           
pozycji bilansowych

stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na koniec
roku
obrotowego

1. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 286,10 0,00 1 061,10 13 225,00

4. Rozliczenia międzyokresowe 2 220 339,94 618 391,39 90 571,11 2 748 160,22

Razem: 2 234 626,04 618 391,39 91 632,21 2 761 385,22

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Fundacja uzyskała następujące przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

Rodzaj przychodu PLN

1. Przychody statutowe ogółem, w tym: 167 228,91

     a) dotacje 126 873,06

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-14



     b) darowizny 36 510,00

     c) przychody ze zbiórek publicznych 712,75

     d) przychody z działalności odpłatnej 940,00

     e) przychody 1% 2 193,10

     f) inne przychody statutowe 0,00

2. Pozostałe przychody 76 635,27

3. Przychody finansowe 621,15

Razem przychody (1+2+3) 244 485,33

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Fundacja poniosła następujące koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego:

Koszty związane z projektem RPO WO 5.1: 42.353,04 PLN (koszty amortyzacji)
Koszty związane z projektem „Worckamp” :  34.256,55 PLN
Koszty związane z projektem „Wsparcie instytucjonalne w zakresie rozpowszechniania kultury”: 8.281,49  PLN
Koszty związane z projektem RPO WO 5.3.2: 147.191,28 PLN
Koszty związane z utrzymaniem parku zabytkowego  9.836,13 PLN
Koszty związane z działaniami fundacji: 8.034 PLN
Koszty związane ze zbiórka publiczną: 2.159,09 PLN
Koszty administracyjne: 31.288,59 PLN
Pozostałe koszty operacyjne: 25,30 PLN

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.156,62 PLN

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wysokość funduszu statutowego nie uległa zmianie w okresie sprawozdawczym. Fundusz statutowy w wysokości 26.056,86PLN składa się z
funduszu założycielskiego w wysokości 3.000,00PLN i zysku za rok 2014 w wysokości 23.056,00PLN

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2020 otrzymaliśmy środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.193,10 zł. Środki te nie
zostały wydatkowane w 2020 roku

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

1. Fundacja od roku 2019 posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
2. Średnioroczne zatrudnienie w 2020r. wynosiło w Fundacji Benevolens 1,63 etatu.
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Data sporządzenia: 2021-04-29

Data zatwierdzenia: 2021-07-25

Monika Kołodziejczyk Joanna Krawczyk-Gluch, Anna Piecuch

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-14



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 2021-08-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina GŁUCHOŁAZY

Powiat NYSKI

Ulica UL. PARKOWA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość GŁUCHOŁAZY Kod pocztowy 48-340 Poczta GŁUCHOŁAZY Nr telefonu 537724714

Nr faksu E-mail biuro@benevolens.eu Strona www www.benevolens.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-03-10

2019-10-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16157785500000 6. Numer KRS 0000501459

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

Joanna Krawczyk-Gluch Prezes Zarządu TAK

Anna Piecuch Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Bielas-Łyżyczka Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Adam Janota Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Fundacji

TAK

FUNDACJA BENEVOLENS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. wszechstronna działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej;
2. działalność charytatywna , działalność w zakresie pomocy społecznej, w 
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób, działalność wspomagającą rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielni socjalnych, 
3. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, pomocy Polonii i Polakom za 
granicą, promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz 
rewitalizacji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Wydawanie publikacji książkowych i innych, prezentujących dobra 
historyczne, kulturowe, społeczne i przyrodnicze,
b) Organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów, wystaw i 
innych form mających na celu promocję dóbr historycznych, kulturowych, 
społecznych i przyrodniczych,
c) Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli 
dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw i innych akcji 
społecznych związanych z celami statutowymi,
d) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej,  psychologicznej, 
informacyjnej i doradczej oraz innej dzieciom, osobom w wieku 
emerytalnym, niepełnosprawnym, ubogim,
e) Organizowanie pracowni, ośrodków wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej,
f) Działalność fizjoterapeutyczna dla dzieci, osób w wieku emerytalnym, 
niepełnosprawnych, ubogich,
g) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla dzieci, osób w wieku 
emerytalnym, niepełnosprawnych, ubogich,
h) Organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji, 
opieki, pobytu w placówkach dla dzieci, osób w wieku emerytalnym, 
chorych, niepełnosprawnych, ubogich w kraju i za granicą,
i) Podejmowanie działań, których celem jest poprawa warunków życia 
dzieci, osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych, ubogich,
j) Ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
k) Tworzenie i utrzymanie stałych placówek kultury w tym domów pracy 
twórczej, placówek artystycznych
l) Promocję i organizację wolontariatu krótko i długoterminowego
m) Rewitalizację dóbr przyrodniczych i historycznych

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)

Zabytki-prace porządkowe i pielęgnacyjne w zabytkowym parku, prace remontowe przy 
zabytkowym pensjonacie
Zwierzęta - działania edukacyjne związane z ochroną nietoperzy, w tym podkowca małego

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

800

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2020 roku Fundacja kontynuowała prace remontowo-budowlane przy zabytkowym pensjonacie w celu utworzenia Domu 
Artysty. Prace były wielokrotnie przerywane ze względu na obostrzenia pandemiczne jak również z powodu braku zgłoszeń na 
emitowane zapytania ofertowe.  Projekt pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez 
remont zabytkowego pensjonatu" dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 oraz w 2020 roku został wsparty w zakresie wkładu własnego przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.
W maju 2020r. zakończony został wolontariat długoterminowy (roczny) z wolontariuszem z Ukrainy. Wolontariusz wykonywał 
prace porządkowo-zabezpieczające w Zabytkowym Parku. W lipcu/sierpniu odbył się obóz wolontariacki dwutygodniowy dla 
młodzieży z Polski i krajów Europejskich. Projekt finansowany był z Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach tego projektu 
miał się również rozpocząć wolontariat długoterminowy dla wolontariuszy z zagranicy. Z powodu obostrzeń pandemicznych nikt 
z zagranicy nie mógł przyjechać. 
We wrześniu w zabytkowym parku odbył się koncert plenerowy finansowany ze środków własnych.
W ramach projektu pn. "Wsparcie instytucjonalne w zakresie rozpowszechniania kultury" dofinansowanego przez 
Województwo Opolskie został zakupiony sprzęt do wyświetlania filmów oraz licencja na wyświetlanie filmów.
W okresie wiosenno-letnio-jesiennym udostępniany był zabytkowy park będący w zarządzie Fundacji Benevolens dla 
mieszkańców i turystów Głuchołaz. W parku prezentowana była wystawa plenerowa pn "Upór i konsekwencja - dzieje Domu 
Artysty w Głuchołazach".

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

W związku z ograniczeniami pandemicznymi nie 
możliwe było organizowanie ogólnodostępnych 
warsztatów i innych form promocji dóbr 
historycznych i kulturowych. Jedynie we 
wrześniu udało się zorganizować koncert 
plenerowy w przestrzeni Zabytkowego Parku. W 
okresie letnim, kiedy zezwolony był wstęp do 
parków, nasz park był udostępniany ogółowi 
społeczności w celach rekreacyjnych oraz 
zapoznania się z wystawą pn "Opór i 
konsekwencja - dzieje Domu Artysty". 
Szacunkowo w trakcie roku z parku skorzystało 
ok 2.500 osób zarówno mieszkańców jak i 
turystów

94.99.Z 0,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W Zabytkowym Parku prowadzone były prace 
związane z dbaniem o roślinność - prace 
pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia bylin, roślin 
cebulkowych, krzewów ozdobnych oraz drzew: 
buk pospolity, lipa, daglezja. Usuwane na 
bieżąco były wiatrołomy i uschnięte drzewa.  Na 
terenie naszego Parku w jednym z zabytkowych 
budynków na strychu znajduje się kolonia letnia 
chronionego nietoperza - podkowca małego. 
Kolonia nadzorowana była przez zespół 
hiropterologów, prowadzone były zdalne 
działania edukacyjne w zakresie ochrony 
zagrożonych gatunków.

94.99.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

W maju zakończył się wolontariat 
długoterminowy roczny jednej osoby z Ukrainy. 
W lipcu odbył się obóz wolontaryjny dla 9 osób. 
W trakcie 2 tygodni wolontariusze zwiedzali Park 
Krajobrazowy "Góry Opawskie" oraz wykonywali 
drobne prace w Zabytkowym ParkuW planach w 
2020 roku miał rozpocząć się kolejny wolontariat 
długoterminowy, ale ze względu na ograniczenia 
pandemiczne nikt nie mógł przyjechać. Jednak w 
czasie chwilowych "odmrożeń pandemicznych" 
zorganizowaliśmy dwu tygodniowy obóz 
wolontariacki - workcamp dla młodzieży z Polski 
i z zagranicy.

88.99.Z 0,00 zł
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2 193,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 126 873,06 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) 244 485,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 166 288,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 940,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 621,15 zł

e) pozostałe przychody 76 635,27 zł

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

W okresie letnim zorganizowane zostały  
warsztaty malowania na szkle. Były to 3-y 
spotkania weekendowe, każde dla 10 do 15 
osób. Nie było pobieranych wpłat od 
uczestników, jako organizacja zapewniliśmy 
wszystkie niezbędne materiały i narzędzia 
oraz drobny poczęstunek. Warsztaty 
prowadziła w ramach wolontariatu lokalna 
artystka plastyk. Ponieważ warsztaty 
odbywały się w plenerze parkowym, to były 
dodatkową atrakcją dla osób 
odwiedzających park. Wykonane w trakcie 
warsztatów  prace zostały wystawione do 
sprzedaży na terenie naszego Zabytkowego 
Parku.

94.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 162,75 zł

2.4. Z innych źródeł 77 256,42 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: 284 582,09 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

283 400,17 zł 0,00 zł

1 156,62 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

111 497,69 zł

10 392,38 zł

4 982,99 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

36 510,00 zł

0,00 zł

712,75 zł

0,00 zł

940,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -117 111,26 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -216,62 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

25,30 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)

2 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)

1,63 etatów

2 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)

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

0 osób

9 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 99 852,56 zł

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

99 852,56 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)

4 070,52 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)  

0,00 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

1 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

97 692,56 zł

97 692,56 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 160,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 700,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 99 152,56 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

5 200,00 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)

W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu Fundacji 
Benevolens nie pobierali wynagrodzenia z tytułu 
sprawowania funkcji Zarządu. Wykazane powyżej 
wynagrodzenia dotyczą obsługi merytorycznej i 
administracyjnej działalności statutowej Fundacji 
Benevolens.

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

1 Wsparcie instytucjonalne w 
zakresie rozpowszechniania 
kultury

Wsparcie instytucjonalne w 
zaresie wyposażenia 
umożliwiającego prowadzenie 
działań statutowych 
polegających na 
upowszechnianiu kultury 
filmowej w otwartej przestrzeni 
parkowej, szczególnie w czasach 
pandemii.

Samorząd Województwa Opolskiego 4 982,99 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1

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

1 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego w Parku 
Zdrojowym w Głuchołazach 
poprzez remont 
zabytkowego pensjonatu

Cel główny zadania to remont 
zabytkowego budynku w który 
przeznaczony będzie na Dom 
Pracy Twórczej - Dom Artysty. 
Pozostałe cele to działania 
edukacyjne i informacyjne. W 
ramach działań edukacyjnych 
została opublikowana broszura 
dotycząca historii budynku i 
przyrody Parku Krajobrazowego 
"Góry Opawskie" oraz koloni 
letniej chronionego gatunku 
nietoperza, podkowca małego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

10 392,38 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Joanna Krawczyk-Gluch
Anna Piecuch Data wypełnienia sprawozdania 2021-08-14
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