
Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2016 

 

Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 6d 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: 

„ustawa”). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją pożytku publicznego, 

sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez ministra 

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy.  

1. Informacje ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)  

Nazwa: Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH 

Siedziba: Olecko  

Adres: ul. Baczyńskiego 7, 19-400 Olecko 

Adres do korespondencji: ul. Baczyńskiego 7, 19-400 Olecko 

Adres poczty elektronicznej: olecko@fundacja-namazurach.pl 

Data wpisu w KRS: 10 października 2013 roku  

Numer KRS: 472691 

Numer REGON: 281533833 

2 Informacje o członkach zarządu:  

Katarzyna Krajewska-Openchowska – Prezes Zarządu  

Alicja Trejnowska-Gadomska – Wiceprezes Zarządu  

Katarzyna Kamińska – Wiceprezes Zarządu  

Cele statutowe:  

a) działanie edukacyjno-animacyjne, szczególnie w zakresie kultury i sztuki; 

b) wsparcie rozwoju i promocja osób pragnących rozwijać się w kierunkach artystycznych 

i kreatywnych, zachęcanie do ekspresji artystycznej twórczych jednostek; 

c) wspieranie kultury i sztuki w Polsce i za granicą; 

d) działanie na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego i regionalnego; 

e) promowanie miasta Olecka, regionu i Polski jako miejsc artystycznych, bogatych w życie 

kulturalne; 

f) wspieranie i tworzenie możliwości rozwoju dla zdolnych artystów polskich; 



g) popularyzacja najbardziej wartościowych zjawisk z obszaru kultury i sztuki; 

h) umożliwianie rozprzestrzeniania się wiedzy, kultury oraz sztuki międzynarodowej w Polsce; 

i) rozwój edukacyjnych i animacyjnych form działania dla wszystkich zainteresowanych porzuceniem 

roli biernego konsumenta kultury na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa w działaniach 

artystycznych, stymulujących rozwój twórczy i inspirujących kreatywność; 

j) działania na rzecz wszelkich dziedzin artystycznych m.in.: filmu, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, 

teatru, literatury, prasy, mody, sztuk plastycznych; 

k) ułatwianie dostępu do edukacji artystycznej i wiedzy o szeroko rozumianej estetyce 

l) wspieranie ograniczenia bezrobocia w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinach artystycznych 

oraz promowanie rozwoju przedsiębiorczości; 

m) wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, także inicjatyw sportowych; 

n) działanie na rzecz rozwoju rodziny, opieki nad dzieckiem, wspierania dzieci zagrożonych 

zjawiskami patologicznymi i chorobami, także dzieci niepełnosprawnych; 

o) wspieranie działań na rzecz podnoszenia estetyki otoczenia i przestrzeni publicznej 

p) wspieranie działań podnoszących poziom wiedzy we wszelkich dziedzinach, m.in. technicznej, 

ekologicznej, historycznej, medycznej, artystycznej w celu zmniejszania różnic edukacyjnych 

i kulturowych środowiska lokalnego; 

q) wspieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami 

fundacji; 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych (§ 2 pkt 2 

rozporządzenia)  

W roku 2016 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:  

a) Fundacja przekształciła doroczne koncerty muzyki dawnej w Olecku i Gołdapi w Międzynarodowy 

Festiwal „Barok na Mazurach”. Festiwal odbył się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Olecka, 

Burmistrza Gołdapi i Instytutu Słowackiego. 

 

W ramach festiwalu odbyły się następujące wydarzenia artystyczne: 

 

1) 3 lipca, godz. 13.00, Olecko;  
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  

„BAROK NA MAZURACH” -  

otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej autorstwa Ewy Kozłowskiej. 

http://www.fundacja-namazurach.pl/ewa-kozlowska/


2) 3 lipca, godz. 19.00, Olecko;  
Kościół pw. NMP Królowej Polski;  

Koncert inauguracyjny -  „POLSKO-LITEWSKIE SPOTKANIA Z BAROKIEM” 

Wystąpili:  

Darius Klišys – birbyne (Litwa) 

Eugenijus Čiplys – birbyne (Litwa) 

Robertas Bliskevičius – viola da gamba (Litwa) 

Marek Toporowski – klawesyn (Polska) 

Irmina Obońska – pozytyw organowy (Polska) 

 

3) 7 lipca, godz. 19.00, Olecko; 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

Koncert kameralny - „FLORILEGIUM MUSICUM”   

Wystąpili: Rafael Przybyła – obój barokowy (Polska), Dariusz Hajdukiewicz – pozytyw organowy 

(Polska) 

 

4) 8 lipca, godz. 19.00, Olecko; 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

Koncert kameralny - „BAROKOWE KONTRASTY” 

Wystąpili artyści Collegium Wartberg:  

Hélène Schmitt– skrzypce barokowe (Słowacja) 

Blanka Pavlovičová – skrzypce barokowe (Słowacja) 

Jakub Stračina – violone grande (Słowacja) 

Ján Krigovský – violone grande (Słowacja) 

Marek Čermák– organy (Słowacja) 

 

5) 9 lipca, godz. 19.00, Olecko; 

Kościół pw. NMP Królowej Polski;  

Koncert wokalno – instrumentalny - PERGOLESI – „STABAT MATER” 

http://www.fundacja-namazurach.pl/darius-klisys/
http://www.fundacja-namazurach.pl/eugenijus-ciplys/
http://www.fundacja-namazurach.pl/robertas-bliskevicius/
http://www.fundacja-namazurach.pl/marek-toporowski/
http://www.fundacja-namazurach.pl/irmina-obonska/
http://www.fundacja-namazurach.pl/rafael-gabriel-przybyla/
http://www.fundacja-namazurach.pl/dariusz-hajdukiewicz/
http://www.fundacja-namazurach.pl/helene-schmitt/
http://www.fundacja-namazurach.pl/blanka-pavlovicova/
http://www.fundacja-namazurach.pl/jakub-stracina/
http://www.fundacja-namazurach.pl/jan-krigovsky/
http://www.fundacja-namazurach.pl/marek-cermak/


Wystąpili:  

Hilda Gulyásová – sopran (Słowacja) 

Matej Benda – kontratenor (Słowacja) 

Collegium Wartberg pod kierunkiem Janko Krigowsky’ego (Słowacja) 

 

6) 10 lipca, godz. 19.00, Gołdap;  

Kościół pw. NMP Matki Kościoła;  

Koncert wokalno – instrumentalny - LOGROSCINO – „STABAT MATER” 

Wystąpili: 

Hilda Gulyásová – sopran (Słowacja) 

Matej Benda – kontratenor (Słowacja) 

Collegium Wartberg pod kierunkiem Janko Krigowsky’ego (Słowacja) 

Partnerami przedsięwzięcia było Województwo Warmińsko-Mazurskie, Centrum Edukacji i Inicjatyw 

Kulturalnych w Olsztynie 

ROK Mazury Garbate w Olecku, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białystoku, Urząd Miasta w 

Olecku, Urząd Miasta w Gołdapi, Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz parafie: p.w.: NMP Królowej 

Polski w Olecku, Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, NMP Matki Kościoła w Gołdapi, Św. Leona i 

św. Bonifacego w Gołdapi. 

Festiwal dofinansowany był ze środków Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku, 

Miasta Olecka oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. 

Jego organizacja była wsparta przez mecenat artystyczny osób prywatnych. 

Podczas Festiwalu wystąpili wybitni artyści z Polski i z zagranicy. Obok znanych już oleckim i 

gołdapskim melomanom instrumentów, publiczność mogła usłyszeć brzmienie pozytywu 

organowego oraz litewskiego instrumentu birbyne. Wszystkim koncertom towarzyszyła prelekcja 

przybliżająca sylwetki kompozytorów, istotne wiadomości dotyczące utworów oraz ciekawostki 

związane z instrumentami muzycznymi.  

Wystawa towarzysząca Festiwalowi stanowiła bezpośrednie nawiązanie do muzycznej strony 

Festiwalu. Jej zadaniem było pokazanie i fotograficzne udokumentowanie śladów zanikającej 

architektury baroku na Mazurach. Wystawa  - umiejscowiona w najstarszej części Olecka - 

udostępniona była odbiorcom do końca sierpnia.  

 

 

http://www.fundacja-namazurach.pl/hilda-gulyasova/
http://www.fundacja-namazurach.pl/matej-benda/
http://www.fundacja-namazurach.pl/collegium-wartberg/
http://www.fundacja-namazurach.pl/hilda-gulyasova/
http://www.fundacja-namazurach.pl/matej-benda/
http://www.fundacja-namazurach.pl/collegium-wartberg/


3. Działalność gospodarcza (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)  

Zgodnie z wpisem w KRS Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 4. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały (§ 2 pkt 4 

rozporządzenia): 

- Uchwała Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH nr 1/2016 z dnia 

21.03.2016r. o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 2015 

rok. 

- Uchwała Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH nr 2/2015 z dnia 

20.12.2016r. o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji 

za 2015 rok. 

5. Informacja o przychodach (§ 2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 ustawy) 

W roku 2016 uzyskano przychody z darowizn w wysokości 35.697,36 złotych, przychody z odpłatnej 

działalności statutowej w wysokości 29.000,00 złotych oraz przychody z odsetek w wysokości 0,25 

złotych.  

6. Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 lit. c ustawy) 

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 62.984,42 złotych, koszty 

administracyjne wyniosły 973,84 złotych, koszty działalności gospodarczej 0,00 złotych, a pozostałe 

koszty 0,00 złotych.  

7. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-d rozporządzenia oraz art. 

23 ust. 6d pkt 4 ustawy)  

W roku 2016 Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeń w rozumieniu 

prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych 

organów Fundacji). Nie wypłacono także żadnych kwot z tytułu umów zlecenia. Fundacja zawierała 

natomiast umowy o dzieło/umowy autorsko-prawne i wypłaciła na ich podstawie wynagrodzenia 

w łącznej kwocie 14.738,00 złotych. Fundacja nie ma członków. W ramach działalności Fundacji 

w roku 2015 nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.  

8. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j rozporządzenia) Fundacja 

w roku 2016 nie udzielała pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2016 roku na rachunku bankowym Fundacji 

oraz w kasie znajdowało się 1.639,15 złotych. Fundacja w roku 2016 nie posiadała obligacji, udziałów 

ani akcji, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 

Fundacji na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywa Fundacji wynosiły 1.639,15 złotych, zaś zobowiązania 

Fundacji wynosiły 0,00 złotych.  

9. Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. d ustawy) 

W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 

ani samorządowe.  

10. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 rozporządzenia) Fundacja 

w roku 2016 jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych 



(PIT-4). W ciągu roku nie były składane deklaracje podatkowe. Deklaracja podatkowa PIT-4R została 

złożona w terminie do dnia 31.01.2017 r. Deklaracja CIT-8 za rok 2016 została złożona w roku 2017. 

11. Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f ustawy) Działalność 

Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2016.  

13. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy) Fundacja, 

nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2015 przychodów z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie wydatkowała pochodzących stąd środków). 

Fundacja nie korzystała w roku 2015 z uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 lit e ustawy.  

Olecko, dnia 29 marca 2017 roku  


