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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina OROŃSKO

Powiat SZYDŁOWIECKI

Ulica TOPOLOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OROŃSKO Kod pocztowy 26-505 Poczta OROŃSKO Nr telefonu 48-618-45-16

Nr faksu E-mail fundacja@rzezba-oronsko.pl Strona www fundacja.rzezba-oronsko.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-09-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67099338000000 6. Numer KRS 0000155361

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

Mieczysława Jagielska Członek Fundacji TAK

Urszula Kaszewska Członek Fundacji TAK

Weronika Elertowska Członek Fundacji TAK

Joanna Nagay Członek Fundacji 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

Bożena Sokalska-Kaca Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Aleksander Pruszak Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

FUNDACJA IM.JÓZEFA BRANDTA W OROŃSKU

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Głównym celem Fundacji jest wspieranie działalności CRP. Kiedy kolejny raz, w czerwcu 2018 roku CRP 
zorganizowano Galę Mecenasów Kultury, Fundacja brała czynny udział w organizacji tej imprezy.
Fundacja wspiera także imprezy promujące postawy ekologiczne (np. Dzień Ziemi) oraz współpracuje z CRP 
podczas organizacji Nocy Muzeów która zawiera  bogaty program zawierający interaktywne warsztaty artystyczne i 
ceramiczne Pod koniec sierpnia odbyła się kolejna cykliczna impreza "Niespodziewany początek jesieni" w której 
również brała udział Fundacja.

Najważniejszą zeszłoroczną wystawą w Centrum Rzeźby Polskiej, jednocześnie najważniejszą w historii instytucji 
była wystawa rzeźb Henry Moore’a „Moc natury. Henry Moore w Polsce” i 10 najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy 
XX wieku prezentowana od 21 kwietnia do 9 września zeszłego roku w Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galerii 
Oranżeria i orońskim Parku Rzeźby. Wystawa, objęta patronatem Vice Prezesa Rady Ministrów, Piotra Glińskiego, 
została zorganizowana we współpracy z Fundacją Henry Moore’a z Wlk. Brytanii. Partnerami są także Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu, gdzie wystawa była w następnej kolejności oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. CRP jako 
lider tego projektu wydało katalog. Fundacja im. Józefa Brandta opłaciła napisanie tekstu do tego wydawnictwa.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, organizując w sezonie letnim 2018 roku wystawę Henry’ego Moore’a, pragnęło 
przypomnieć sylwetkę i twórczość jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy światowych, który stał się mistrzem dla 
wielu pokoleń artystów XX wieku oraz jego związki z Polską i polskimi artystami. Wystawie towarzyszył specjalnie 
dedykowany program edukacyjny i promocyjny. Wystawa,  uznana przez TVP Kultura za najważniejsze artystyczne 
wydarzenie roku, była sukcesem frekwencyjnym w naszej instytucji. W ciągu czterech miesięcy zobaczyło ją prawie 
30 tysięcy osób – co jest frekwencyjnym rekordem CRP. Przyjeżdżali do Orońska goście z całej Polski, a także Wlk. 
Brytanii i Niemiec. Wystawę odwiedziły grupy zorganizowane z Muzeum Narodowego z Warszawy i Wrocławia, 
historycy sztuki z Uniwersytetu w Łodzi, grupy studentów i pedagogów z Akademii Sztuk Pięknych Krakowa, 
Wrocławia Łodzi, Poznania i Warszawy.  Odbyło się wiele programów telewizyjnych i radiowych w TVP Kultura, TVP 
3, Polsat, Radio RDC, Radio Program 2 i innych. Pisały o tej wystawie media ogólnopolskie i lokalne. 
Partnerem wystawy było British Council w Warszawie, który w zeszłym roku obchodziło jubileusz 80-lecia istnienia w 
Polsce. Jesienią zeszłego roku Centrum Rzeźby Polskiej wraz 
z Muzeum Narodowym we Wrocławiu zorganizowały międzynarodową konferencję „Rzeźba dzisiaj III” poświęconą 
tym razem sztuce w krajobrazie i parkom rzeźby. Była to już trzecia z kolei edycja tego wydarzenia rozpoczęta przez 
CRP 2 lata temu, w 2016 roku, przy okazji wystawy Tony Cragga. Konferencja jest ważnym międzynarodowym 
wydarzeniem naukowym i edukacyjnym, w którym uczestniczą zarówno badacze jaki i artyści z całej Europy. 
Patronat nad konferencją objęła Ambasada Wlk. Brytanii w Polsce. Partnerami były także Instytut Goethe w 
Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza i Forum Kultury Austriackiej. 
W CRP odbyły się trzy imprezy plenerowe: Dzień Ziemi związany z promocją postaw ekologicznych i ochroną 
środowiska, połączony z wernisażem międzynarodowej wystawy Universal See będącej wynikiem europejskiego 
projektu realizowanego z grantu Creative Europe wspólnie  z partnerami z Niemiec i Węgier, Noc Muzeów promująca 
kulturę i sztukę w regionie oraz Niespodziewany Początek Jesieni, który w tym roku – z racji 100 lecia niepodległości  
Łotwy był najważniejszym świętem tego kraju w Polsce. Święto z udziałem Ambasadora Łotwy cieszyło się wielką 
popularnością. Uczestniczyło w nim ponad 2000 gości. 
Członkowie Fundacji biorą aktywny udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez CRP oraz 
współorganizowanych przez Fundację.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

750

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 310,92 zł

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Celem Fundacji są ochrona dziedzictwa kulturowego, 
zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Orońsku, 
spuścizny po artyście malarzu Józefie Brandcie, patronie 
fundacji. Wspieranie działalności Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku; popularyzacja Centrum jako miejsca 
inspiracji twórczej o uniwersalnym a zarazem 
wyjątkowym charakterze; popularyzacja polskiej sztuki 
współczesnej oraz promowanie młodych, zdolnych 
artystów. Fundacja bierze aktywny udział we wszystkich 
działaniach Centrum Rzeźby Polskiej która dba o 
tradycję i konserwację powierzonych sobie obiektów 
sztuki, jednocześnie realizując bogatą ofertę 
programową, prezentując współczesne dokonania 
rzeźby polskiej i rozszerzając program o najlepsze 
przykłady rzeźby europejskiej.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 279,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 31,92 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 279,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

171,90 zł

4 600,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 771,90 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -7 460,98 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 - dodatkowo podać 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
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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.

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)

0 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. 0,5 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)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

6 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 000,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 000,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Weronika Elertowska
Joanna Nagay

Mieczysława Jagielska
Urszula Kaszewska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-11

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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