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                      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 2022-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina BUKOWNO

Powiat OLKUSKI

Ulica UL. KOLEJOWA Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość BUKOWNO Kod pocztowy 32-332 Poczta BUKOWNO Nr telefonu 696097365

Nr faksu E-mail fundacja@zghboleslaw.pl Strona www www.zghboleslaw.pl/Fundacja

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-04-30

2020-09-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 38007992600000 6. Numer KRS 0000729236

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

Małgorzata Łaskawiec Prezes Zarządu TAK

Alina Włoch Członek 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

Artur Górnik Przewodniczący TAK

Józef Sarecki W-ce Przewodniczący TAK

Marcin Goraj Sekretarz TAK

FUNDACJA ZAKŁADÓW GÓRNICZO-HUTNICZYCH "BOLESŁAW"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, zamieszkałej 
na obszarze objętym działalnością prowadzoną przez ZGH „Bolesław” S.A., 
w tym:
1) Wsparcia rozwoju samorządności terytorialnej i budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, 
2) Działalność charytatywna i dobroczynna,
3) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
4) Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5) Ochrony i promocji zdrowia,
6) Ratownictwa i ochrony ludności,
7) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
8) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
10) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
11) Ekologii, ochrony środowiska i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego,
12) Turystyki i krajoznawstwa,
13) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
14) Promowanie historii polskiego górnictwa i hutnictwa metali 
nieżelaznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego (a 
w szczególności gminami na terenie których ZGH „Bolesław” S.A. prowadzi 
swoją działalność), stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w zakresie 
objętym celem Fundacji (zwanych dalej także: „Partnerami Społecznymi”),
b) udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowanie, wspieranie oraz 
wspomaganie osób i podmiotów realizujących zadania i cele zbieżne z 
celami statutowymi Fundacji,
c) przekazywanie innym podmiotom darowizn,
d) organizowanie i finansowanie sympozjum, spotkań, szkoleń i kursów, 
których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami 
Fundacji.

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)

0

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

5000

11

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2021 roku Fundacja ZGH „Bolesław” realizowała swoje cele statutowe wspierając finansowo osoby fizyczne w zakresie 
ochrony zdrowia i promocji sportu oraz instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia, które realizowały zadania i cele zbieżne z 
celami statutowymi Fundacji.
Darowizny przekazywane były dla realizacji projektów w trzech obszarach: tradycje i kultura, nauka i edukacja oraz zdrowie, 
sport i bezpieczeństwo.

W 2021 roku Fundacja ZGH „Bolesław” udzieliła darowizn finansowych i rzeczowych osobom fizycznym i instytucjom na łączna 
kwotę 38.892,00 zł, w tym:
• dwóm osobom fizycznym w kwocie 7.100,00 zł, m.in. na leczenie onkologiczne dziecka,
• dofinansowała 12 projektów realizowanych przez instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia na łączną kwotę 31.792,00 zł

W obszarze NAUKA I EDUKACJA wydatkowano kwotę 13.812,00 zł, wspierając organizację wyjazdu dzieci ze szkoły 
podstawowej na wycieczkę do Warszawy (zakup biletów do muzeów),
konkursu plastycznego dla przedszkoli nawiązującego do tradycji górniczych rejonu bolesławskiego oraz dofinansowując zakup 
wyposażenia pracowni specjalistycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami.
W obszarze TRADYCJE I KULTURA wydatkowano kwotę 10.230,00 zł, wspierając projekt Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olkuszu „Zapisani w przyszłości 2021-2121 – Srebrna Kapsuła Czasu”, wystawę rysunków Zdzisława Beksińskiego w 
Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, organizację V. Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w parafii 
Bolesław, dofinansowując druk kalendarza na 2022 rok pn. „Pożegnanie górnictwa rud cynku i ołowiu na ziemi olkuskiej”, 
dofinansowując konkurs plastyczny dla dzieci pt. Pomniki Pamięci Narodowej i ich bohaterowie na terenie Gminy Bolesław.
W obszarze ZDROWIE, SPORT I BEZPIECZEŃSTWO wydatkowano kwotę 14.850,00 zł, wspierając leczenie onkologiczne dziecka 
pracownika ZGH „Bolesław” S.A., organizację Turnieju piłki nożnej, finansowanie udziału  zawodników w kategorii kumite 
juniorów młodszych w 34 Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin KWF, dofinansowując zakup sprzętu sportowego dla 
młodzieży trenującej w klubach sportowych w sekcji tenisa stołowego i w sekcji pływackiej.

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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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

W ramach ogłoszonego w 2021 roku - Roku 
Stanisława Lema, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka w Olkuszu zorganizowała szereg 
wydarzeń edukacyjnych. W ramach projektu 
„Zapisani w przyszłości 2021- 20121 - Kapsuła 
Czasu” zorganizowano spotkania czytelnicze i 
edukacyjne inspirowane twórczością Lema, 
Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki 
„Olkusz i jego okolice za 100 lat” oraz 
Powiatowy Konkurs Czytelniczy. Fundacja 
przekazała wsparcie finansowe powyższych 
przedsięwzięć w wysokości 3.000 zł. Kapsuła 
Czasu ma zadanie przenieść w czasie 
współczesną myśl – nasze wyobrażenie 
rzeczywistości, z którą przyjdzie się mierzyć 
przyszłym pokoleniom. 
Z okazji 20. lecia istnienia Galerii Sztuki 
Współczesnej – Galeria Wystaw Artystycznych w 
Olkuszu przygotowała dla miłośników sztuki, 
muzyki i literatury bogatą ofertę. W ramach 
prezentacji twórców polskich na czoło wysuwa 
się dorobek Zdzisława Beksińskiego. Fundacja 
ZGH Bolesław przeznaczyła kwotę 3.000 zł w 
celu wydrukowania katalogu 
powystawienniczego towarzyszącego 
prezentacji rysunków tego wybitnego malarza. 
Fundacja przeznaczyła pomoc finansową na 
organizację mikołajek pn. „Górnicy ZGH 
pomagają Mikołajowi”. Tematem przewodnim 
Mikołajek była likwidacja górnictwa na naszym 
terenie i dbałość o to, by najmłodsi mieszkańcy 
rejonu bolesławsko-olkuskiego pamiętali o 
górnictwie rudnym i mieli okazję spotkać się z 
górnikiem ubranym w galowy mundur.

85.60.Z 0,00 zł

2

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

Fundacja ZGH Bolesław wraz z Komandorią 
Zagłębiowską Orderu Świętego Stanisława 
zorganizowała dla dzieci z gminy Bolesław 
konkurs pn. Pomniki Pamięci Narodowej i ich 
bohaterowie. Prace konkursowe zorganizowano 
w dwóch grupach wiekowych dla dzieci do 8 lat. 
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego odbyło się 11 listopada podczas 
obchodów Święta Niepodległości. Konkurs miał 
na celu podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowych wśród najmłodszego 
pokolenia.
Fundacja wsparła finansowo IV Diecezjalny 
„Konkurs Pieśni Patriotycznej”. Konkurs 
zorganizowała Parafia Rzymsko-Katolicka w 
Bolesławiu. 
Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy” wraz z 
Fundacją zaprojektowało kalendarz na 2022 rok 
pn. „Pożegnanie górnictwa rud cynku i ołowiu 
na ziemi olkuskiej”. Fundacja sfinansowała druk 
kalendarza.
Fundacja wsparła finansowo organizację 
wycieczki do Warszawy dla uczniów kl. 8 Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Bukownie. Uczniowie 
uzupełniali swoją wiedzę o stolicy zwiedzając 
muzea m.in. Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Zamek Królewski i Pałac Kultury 
i Nauki.

90.04.Z 0,00 zł
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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

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

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

W ramach ochrony i promocji zdrowia Fundacja:
• przekazała dotację na dofinansowanie udziału 
w Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin KWF 
utytułowanych zawodników w kategorii kumite 
juniorów młodszych z rejonu bolesławsko-
olkuskiego.
• wsparła działalność sekcji tenisa stołowego 
LKS „Kłos” Olkusz poprzez dofinansowanie 
zakupu sprzętu tenisowego. Młodzież tego 
klubu, w różnych kategoriach wiekowych, 
godnie reprezentuje nasz teren w zawodach 
ogólnopolskich i wojewódzkich.
• wsparła darowizną młodą pływaczkę, 
wielokrotną mistrzynię Polski w stylu 
klasycznym na krótkim basenie, Wicemistrzynię 
Polski na 50 i 100 m stylem klasycznym oraz 
złotą medalistkę w sztafecie 4x 100 m kobiet.
• dofinansowała organizację rozgrywek piłki 
nożnej zorganizowanej dla młodzieży gminy 
Bolesław,
• przekazała Fundacji „Iskierka” kwotę 5.000 zł, 
dedykowaną leczeniu onkologicznemu dziecka 
pracownika ZGH Bolesław,
• wsparła program „Aktywna Tablica 2021” 
realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Bukownie przekazując darowiznę finansową na 
zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi i 
wyposażenia do terapii dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnym – 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
niedowidzących, z autyzmem, z zespołem 
Aspargera i innymi zaburzeniami procesu 
uczenia się. W ramach dofinansowania Szkoła 
zorganizowała Pracownię do zajęć 
specjalistycznych.

86.90.E 5 000,00 zł
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8 693,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 31 023,30 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) 345 216,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 345 216,40 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 305 500,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

31 023,30 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

500,00 zł

305 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 306 324,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 000,00 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: 58 421,45 zł 5 000,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

38 892,00 zł 5 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

19 529,45 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Darowizna na leczenie onkologiczne dziecka 5 000,00 zł

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

345 216,40 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,45 etatów

1 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)

0 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18 000,00 zł

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

18 000,00 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)

500,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

500,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

12 000,00 zł

12 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 18 000,00 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

500,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 „Opracowanie monografii i 
promocja reprezentacyjnej 
orkiestry dętej Zakładów 
Górniczo-Hutniczych 
„Bolesław” S.A. w Bukownie 
jako dziedzictwo lokalnego 
obszaru”.

Zachowanie dziedzictwa 
poprzez promocję lokalnych 
zasobów przyrodniczych, 
kulturalnych i historycznych

Samorząd Województwa 
Małopolskiego

31 023,30 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

500,00 zł

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

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

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

Małgorzata Łaskawiec 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-28
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