
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-06-01

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

Katarzyna Stefaniuk 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)

Celem Fundacji jest:
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)                       

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 i zabytkowym budynku.
Zwierzęta - działania dotyczące ochrony nietoperzy - 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

1000

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2021 roku Fundacja zakończyła prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku, w którym został utworzony Dom 
Artysty - Dom Pracy Twórczej w ramach projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach 
poprzez remont zabytkowego pensjonatu. Projekt został dofinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Fundacja opracowała i 
wydała publikację - monografię dotyczącą zabytkowych budynków i zabytkowego parku, który jest w zarządzie Fundacji.
W ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności realizowany był projekt wolontariatu długoterminowego w którym 
uczestniczyło 2 wolontariuszy z Ukrainy. Wolontariusze dbali o zachowanie różnorodności biologicznej w zabytkowym parku, 
organizowali wydarzenia kulturalne realizowane dla miejscowej ludności i turystów. W ramach wydarzeń kulturalnych odbyło się 
10 ogólnodostępnych - bezpłatnych koncertów promenadowych w zabytkowym parku, 3 wystawy plenerowe, spotkania z 
młodzieżą szkolną promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, projekcje filmowe, spotkanie promujące monografię oraz 
spotkanie autorskie z poezją.
W październiku 2021 roku Fundacja rozpoczęła współpracę z Jeronimo Martines w ramach której odbierała ze sklepu Biedronka 
żywność i rozdysponowywała ją do osób potrzebujących zamieszkałych na wsiach. Rozdysponowano żywność o masie ponad 1,7
 tony i wartości 31.670,73PLN. Bieżąco żywność trafiała do ponad 40 rodzin w kilku wioskach powiatu prudnickiego i nyskiego. 
W ramach odpłatnej działalności statutowej sprzedawane były prace artystyczne wykonane w ramach warsztatów przez 
wolontariuszy.

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 okresie od wiosny do jesieni w weekendy i 
święta udostępniany był bezpłatnie ogółowi 
społeczeństwa zabytkowy park w celach 
rekreacyjnych. Z parku korzystali zarówno 
mieszkańcy jak i turyści z kraju i z zagranicy. W 
parku organizowane były koncerty plenerowe, 
wystawy malarstwa, prelekcje historyczne i 
przyrodnicze, spotkania z młodzieżą szkolną i 
wyświetlanie filmów. Ogółem z parku i wydarzeń 
kulturalnych w przeciągu roku skorzystało ok 
1.000 osób. Byłoby tych osób więcej gdyby nie 
ograniczenia pandemiczne.

94.99.Z 4 934,50 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W zabytkowym parku prowadzone były prace 
pielęgnacyjne roślinności i małej architektury, 
nowe nasadzenia roślin i drzew oraz wycinka 
drzew obumarłych i wiatrołomów. Fundacja 
sprawowała nadzór nad gatunkiem chronionym 
nietoperza - podkowiec mały, który posiada 
swoją kolonię letnią w jednym z zabytkowych 
budynków. Stanowisko to podlega stałemu 
monitoringowi przyrodników - chiropterologów, 
którzy w okresie letnim przeprowadzili liczenie 
kolonii. Fundacja dbała o stan drzewostanu 
wokół budynku jak i zabezpieczyła budynek 
przed wejściem osób postronnych.

94.99.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

W ramach współpracy z Jeronimo Martines 
odbierana ze sklepu Biedronka żywność 
przekazywana była osobom potrzebującym 
zamieszkałym na wsi.
Fundacja Benevolens przekazuje otrzymaną 
żywność osobom samotnym, 
niepełnosprawnym, rodzinom w trudnej sytuacji 
materialnej zamieszkujących na wioskach: 
Kazimierz, Ciesznów, Kromołów, Zwiastowice, 
Rozkochów, Racławice Śląskie, Charbielin, 
Przełęk oraz w miejscowości Głogówek, Walce, 
Głuchołazy. W Głuchołazach żywność 
przekazywana jest również do świetlicy 
prowadzonej przez koło Caritas przy kościele 
parafialnym. Z przekazanej żywności korzysta 
każdotygodniowo ok. 40 rodzin. Żywność 
odbieramy codziennie wieczorem ze sklepu 
Biedronka w Głogówku i następnego dnia 
wolontariusze rozwożą ją własnymi prywatnymi 
samochodami bezpośrednio do domów osób 
potrzebujących. W 2021 roku akcje 
rozdysponowania otrzymanej żywności 
prowadziliśmy od 25 października do 31 grudnia.

94.99.Z 0,00 zł
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2 741,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 140 057,63 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) 306 102,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 265 740,26 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 955,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3,99 zł

e) pozostałe przychody 39 403,41 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

Sprzedawane były prace wykonane przez 
wolontariuszy w ramach warsztatów 
artystycznych i prac indywidualnych osób 
szkolących swoje umiejętności w lokalnym 
Centrum Kultury w Głuchołazach.  Prace 
dotyczyły malowania na szkle pochodzącym 
z odzysku - butelki, słoiki, tafle szklane. 
Wzornictwo prac skupiało się na motywach 
roślinnych oraz flory i fauny. Wszystkie 
materiały na warsztaty zapewniała Fundacja 
Benevolens. Prace do sprzedaży 
wystawiane były w zabytkowym parku 
zarządzanym przez Fundację Benevolens.

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: 83 270,40 zł

2.4. Z innych źródeł 80 033,13 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 2 193,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 934,50 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: 264 999,61 zł 4 934,50 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

247 874,70 zł 4 934,50 zł

15 167,50 zł 0,00 zł

0,00 zł

53,07 zł

1 organizacja bezpłatnych ogólnodostępnych koncertów promenadowych w zabytkowym parku 4 934,50 zł

w 
tym:

129 057,63 zł

0,00 zł

11 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

30 781,70 zł

50 000,00 zł

2 488,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 865,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -14 212,50 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

1 904,34 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)

1,25 etatów

14 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)

1 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

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 55 557,79 zł

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

55 557,79 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)

2 099,03 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)  

71,96 zł

3 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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

6 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

49 200,00 zł

49 200,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 357,79 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 48 557,79 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)

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia 
z tytułu sprawowanych funkcji

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)

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

1 "Wsparcie instytucjonalne 
poprzez zakup sprzętu 
zapewniającego rozwój 
cyfrowy i komunikacyjny 
Fundacji

Celem zadania było wsparcie 
instytucjonalne Fundacji 
Benevolens w zakresie 
wyposażenia umożliwiającego
dostępność cyfrową i 
dostosowanie do obecnych 
technologii sprzętu 
wykorzystywanego przez 
pracowników i
wolontariuszy do działalności 
statutowej Fundacji. Zadanie 
polegało na zakupie 1 laptopa, 1
 tabletu oraz drukarki
laserowej umożliwiających 
profesjonalizację działań oraz 
rozwój Fundacji poprzez 
zapewnienie korzystającym z
urządzeń wysokiej jakości 
dostosowanej do panujących 
standardów technol

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

5 000,00 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

984,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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 

2 Promocja Funduszy 
Europejskich w obszarze 
ochrony dziedzictwa 
kulturowego w woj.opolskim

Zadanie polegało na organizacji 
wydarzeń kulturalnych 
promujących fundusze 
europejskie w zakresie ochrony 
zabytków i
dziedzictwa kulturowego w 
województwie opolskim. W 
ramach zadania zorganizowany 
został koncert w parku 
zdrojowym przy powstającym 
Domu Artysty w Głuchołazach, 
otwarty dla szerokiej 
publiczności - wydarzenie 
wpisane w obchody 
Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Ponadto zostało zorganizowane
spotkanie z Opolskimi 
Ambasadorkami UE, mające na 
celu wymianę doświadczeń, 
prezentację obiektu.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

6 000,00 zł

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

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

Joanna Krawczyk-Gluch
Anna Piecuch Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-01
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