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Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015 

 

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; 
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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 2015 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:  

a) Koncert chóru „Kontrapunkt”, który odbył się 4 stycznia 2015 roku w kościele p.w. NMP 

Królowej Polski w Olecku. Podczas koncertu wykonana została Msza Góralska Tadeusza 

Maklakiewicza oraz najpiękniejsze polskie kolędy. Koncert był okazją do promowania 

polskiej muzyki klasycznej oraz polskich tradycji śpiewania kolęd. 

Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne darczyńców, współpracowników i artystów. 

Wstęp na koncert był bezpłatny oparty o środki własne, wolontariat i mecenat artystyczny. 

 

b) Koncert karnawałowy „Z tańcem przez świat”, który odbył się 17 stycznia 2015 roku w ROK 

„Mazury Garbate” w Olecku. Na scenie ośrodka kultury wystąpiły: Jolanta Sosnowska – 

skrzypce i Maria Gabryś – fortepian. Podczas koncertu zabrzmiały hity taneczne muzyki 

klasycznej, świata tanga i meksykańskiego jarabe. Celem organizacji koncertu była integracja 

środowiska i promocja kulturalnego spędzania wolnego czasu.  Współorganizatorem 

koncertu było ROK „Mazury Garbate” w Olecku. Koncert biletowany był w ramach 
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działalności odpłatnej Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” i wsparty mecenatem  

artystycznym osób prywatnych. 

 

c) Warsztaty dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Towarzystwo Zdolnego Człowieczka” odbyły się 

7 i 8 lipca 2015 roku w PSM I st. w Olecku. W programie warsztatów znalazły się: drama 

plastyczna, etiudy teatralne, savoir vivre, rozwijanie wyobraźni muzycznej, gry i zabawy. 

Warsztaty miały charakter niezwykle aktywny i twórczy. Za cel miały pokazanie 

alternatywnego do przebywania przy komputerze i telewizorze spędzania czasu, edukację 

kulturalną, naukę współpracy i zabawy w małych zespołach i dużej grupie, naukę 

autoprezentacji i nawiązywania nowych kontaktów, kształcenie umiejętności 

interpersonalnych i kultury słowa, kształcenie wyobraźni twórczej oraz kultury odbioru 

sztuki, pokazanie różnych dziedzin sztuki oraz kształcenie kulturalnych zainteresowań. 

Zachęcone do działania dzieci stwierdziły, że warsztaty powinny trwać przynajmniej tydzień. 

Partnerami w realizacji przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w 

Białymstoku i PSM I st. w Olecku. Warsztaty były bezpłatne, oparte na pracy wolontaryjnej 

organizatorów i partnerów. 

 

d) Koncert muzyki dawnej na instrumentach historycznych "Między Ziemią a Niebem" odbył się 

25 i 26 lipca 2015 roku w Olecku w kościele p.w. NMP Królowej Polski oraz w Gołdapi w 

kościele p.w. NMP Matki Kościoła.  

Koncert odbył  się pod Honorowym patronatem Wojewody Warmińsko–Mazurskiego 

Mariana Podziewskiego oraz Burmistrzów Miast: Wacława Olszewskiego i Tomasza Rafała 

Luto. Partnerami przedsięwzięcia był Urząd Miasta w Olecku,  ROK Mazury Garbate w 

Olecku, Urząd Miasta w Gołdapi, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Stowarzyszenie „Ku 

Dobrej Nadziei” w Białystoku oraz parafie, w których odbywały się koncerty. Koncerty były 

dofinansowane przez ROK Mazury Garbate w Olecku przy udziale środków finansowych 

miasta Olecka oraz Urzędu Wojewódzkiego. Koncerty były wsparte mecenatem 

artystycznym osób prywatnych.  

Przed licznie zgromadzoną publicznością, wypełniającą całą świątynię, wystąpili wyjątkowi    

artyści:  „Capella Imperialis”  z Austrii oraz pochodząca z RPA śpiewaczka Marelize Gerber. W  

programie koncertu pojawiły się utwory zarówno religijne, jak i świeckie, kompozytorów  

takich jak Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi i Antonio Caldara. Podczas występów 

artystów miała również miejsce polska premiera utworu Antonio Caldary – Ciaccona in B, op. 

2 nr 12.  Celem organizacji koncertów było przybliżenie wielkiej sztuki w mistrzowskich 

wykonaniach mieszkańcom regionu Olecka i Gołdapi, jako ośrodkom oddalonym od centrów 

kultury wysokiej.  Po koncertach publiczność miała okazję spotkania się z artystami. Koncerty 

wpisują się w misję fundacji udostępniania, upowszechniania i uprzystępniania kultury 

wysokiej. Wstęp na koncerty był bezpłatny. 

e) „Koncert Zaduszkowy Muzyki Dawnej” na instrumentach historycznych odbył się  31 

października 2015 w kościele p.w. NMP Królowej Polski. 

Wystąpili w nim soliści koncertujący na scenach Teatru Wielkiego i Opery Kameralnej w 

Warszawie oraz na scenach filharmonicznych w kraju i za granicą. Towarzyszył im zespół 

muzyki dawnej „Gradus ad Parnassum” pod kierownictwem Krzysztofa Garstki. 

Zaprezentowane zostały utwory, m.in. J.F. Rameau, G.F. Haendla i innych kompozytorów 

epoki baroku. Podczas koncertu wystąpili znakomici polscy śpiewacy: Marta Czarkowska – 

sopran, Barbara Zamek – sopran, Paweł Czekała – bas, Kacper Szelążek – kontratenor. 

Koncert miał na celu, obok promocji arcydzieł muzyki klasycznej, promocję polskich 
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artystów, przybliżenie ich sylwetek publiczności z akcentem na artystów pochodzących z 

regionu Olecka: Paweł Czekała – olecczanin, Kacper Szelążek – ełczanin.  

Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne darczyńców, współpracowników i artystów. 

Współorganizatorem koncertu była parafia p.w. NMP Królowej Polski w Olecku. Wstęp na 

koncert był bezpłatny,  oparty o środki własne, wolontariat i mecenat artystyczny. 

 

f) Spotkanie literackie z uznana polską pisarką Agatą Tuszyńską odbyło się 12 grudnia 2015 roku 

w Izbie Historycznej w Olecku. W atmosferze świec, gorącej herbaty i dobrej literatury 

miłośnicy książki mogli spędzić wieczór wokół opowiadań pisarki o swojej najnowszej książce 

„Narzeczona Schulza”. Wstęp na spotkanie był wolny. Współorganizatorem wydarzenia była 

Olecka Izba Historyczna. Spotkanie finansowane było ze środków  Fundacji, Izby Historycznej 

oraz mecenatu artystycznego osób prywatnych. 

 

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 1/2015 z dnia 

31.03.2015r. 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 

30.12.2015r. o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji 

za 2014 rok. 

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

W roku 2015 uzyskano przychody z darowizn w wysokości 4.000,00 złotych, przychody z odpłatnej 

działalności statutowej w wysokości 23.000,00 złotych oraz przychody z odsetek w wysokości 0,35 

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 29.396,87 złotych, koszty 

administracyjne wyniosły 1.057,77 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 2015 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 24.322,11 złotych. Fundacja nie ma członków. W ramach działalności Fundacji 

w roku 2015 działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.  
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8. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j rozporządzenia) Fundacja 

w roku 2015 nie udzielała pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2015 roku na rachunku bankowym Fundacji 

znajdowało się 718,42 złotych. Fundacja w roku 2015 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, 

nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji 

na dzień 31 grudnia 2015 roku aktywa Fundacji wynosiły 989,80 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 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 

ani samorządowe.  

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

w roku 2015 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 31.01.2016 r. Deklaracja CIT-8 za rok 2015 została złożona w roku 2016. 

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

Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2015.  

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 20 grudnia 2016 roku  


