
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-10

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 Zarządu TAK

Danuta Różycka Członek Zarządu TAK

Jan Gagacki Członek Zarządu TAK

Monika Bartoszek Wiceprezes TAK

Mariusz Knorowski Prezes 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

Julita Twardowska Sekretarz TAK

FUNDACJA IM.JÓZEFA BRANDTA W OROŃSKU

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

250

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ZARZĄD FUNDACJI OD POCZĄTKU 2014 ROKU PODJĄŁ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM 
KAMPANII 1% PODATKU NA RZECZ FUNDACJI. GŁÓWNYM CELEM KAMPANII BYŁO ZACHĘCENIE JAK 
NAJWIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO PRZEKAZANIA 1%.  JAK KAŻDEGO ROKU W MARCU FUNDACJA 
UCZESTNICZYŁA W ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU IMPREZIE 
PROMOCYJNEJ DEDYKOWANEJ PAMIĘCI PATRONA CENTRUM I FUNDACJI PT. „ IMIENINY BRANDTA”. 
NA UROCZYSTEJ GALI ZAPREZENTOWANO PRELEKCJĘ NA TEMAT JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH 
OBRAZÓW BRANDTA – ‘CZARNIECKI POD KOLDYNGĄ’. NIESTETY GOŚCIE MOGLI PODZIWIAĆ TO DZIEŁO 
NA EKRANIE, GDYŻ ORYGINAŁ JEST W POSIADANIU MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE. 
NATOMIAST W CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ ZAPREZENTOWANO KONCERT ‘ROMANTYCZNY SALON PANA 
BRANDTA’’   , KTÓRY WPROWADZIŁ PUBLICZNOŚĆ W ATMOSFERĘ SPOTKAŃ TAMTEJ EPOKI. 
ORGANIZOWANO WIECZORY MUZYCZNE, RECYTACJE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE.  PODOBNIE 
DZIAŁO SIĘ W SALONIE BRANDTA. NIE MNIEJ WAŻNYM ELEMENTEM WIECZORU BYŁA GALA KONKURSU 
‘MECENAS ROKU’, KTÓRA STANOWI WYRAZ WDZIĘCZNOŚCI DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH 
WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM . ‘MECENASA ROKU 2013’ I BRĄZOWĄ STATUETKĘ 
ATAMANA KAPITUŁA KONKURSU DYREKTOROWI DEPARTAMENTU FINANSOWEGO MINISTERSTWA 
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – WOJCIECHOWI KWIATKOWSKIEMU.W 2014 roku Fundacja  
działając w oparciu o § 9 ust. 2, § 10 ust.2 i ust .5 Statutu Fundacji im. Józefa Brandta w Orońsku  
dofinansowała projekt Ecce Animalia  organizowany przez Centrum Rzeźby Polskiej w kwocie 7.000,00 z 
przeznaczeniem na pokrycie projektów graficznych  zaproszeń , folderu, plakatu oraz publikacji. Ecce 
Animalia  to międzynarodowa  zbiorowa wystawa poświęcona zwierzęcej podmiotowości i 
indywidualności oraz relacjom między ludźmi i zwierzętami. Zwierzę  funkcjonowało w sztuce zawsze, 
już od prehistorycznych malowideł naskalnych, jest więc jednym, z pierwszych tematów w historii 
sztuki. W późniejszych epokach występowało w obrębie tradycyjnej ikonografii jako symbol, atrybut, 
dekoracja, element krajobrazu, w martwych naturach, scenach polowań , rzadko jednak samo w sobie. 
Obecnie mówi się o tzw. zwrocie w sztuce – a także szerzej, 
w kulturze i społeczeństwie. Można zaobserwować nowe podejście do zwierząt w sztuce, 
zapoczątkowane w latach 60. I 70. XXw. przejawiające się zainteresowaniem zwierzętami raczej jako 
istotami żywymi niż symbolami, większą ilością wizerunków zwierząt oraz nowymi formami ich 
obecności w sztuce. Artyści coraz częściej podejmują nową problematykę związaną ze zwierzęcą 
podmiotowością i indywidualnością oraz złożonością stosunków pomiędzy ludźmi a pozostałymi 
gatunkami zwierząt.  Wystawie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa  organizowana 
przez Instytut Badań Literackich Pan, która odbyła się w Warszawie pod patronatem Animals & Society 
Institute, Minding International oraz Institute for  Critical Animal Studies.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Współorganizacja wystawy 
Ecce Animalia. To 
międzynarodowa wystawa 
poświęcona tematyce 
zwierzęcej oraz relacjom 
między ludźmi i 
zwierzętami.. Zwierzę  
funkcjonowało w sztuce 
zawsze, już od 
prehistorycznych malowideł 
naskalnych, jest więc 
jednym, z pierwszych 
tematów w historii sztuki. 
W późniejszych epokach 
występowało w obrębie 
tradycyjnej ikonografii jako 
symbol, atrybut, dekoracja, 
element krajobrazu, w 
martwych naturach, 
scenach polowań , rzadko 
jednak samo w sobie. 
Obecnie mówi się o tzw. 
zwrocie w sztuce – a także 
szerzej, 
w kulturze i społeczeństwie. 
Można zaobserwować 
nowe podejście do zwierząt 
w sztuce, zapoczątkowane 
w latach 60. I 70. XXw. 
przejawiające się 
zainteresowaniem 
zwierzętami raczej jako 
istotami żywymi niż 
symbolami, większą ilością 
wizerunków zwierząt oraz 
nowymi formami ich 
obecności w sztuce. Artyści 
coraz częściej podejmują 
nową problematykę 
związaną ze zwierzęcą 
podmiotowością i 
indywidualnością oraz 
złożonością stosunków 
pomiędzy ludźmi a 
pozostałymi gatunkami 
zwierząt.  Wystawie 
towarzyszyła 
międzynarodowa 
konferencja naukowa  
organizowana przez 
Instytut Badań Literackich 
Pan, która odbyła się w 
Warszawie pod patronatem 
Animals & Society Institute, 
Minding International oraz 
Institute for  Critical Animal 
Studies.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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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 wyników/zysków i strat) 6,415.05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,196.59 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) 218.46 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

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)

7,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

7,000.00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 7,000.00 zł

Druk: MPiPS 5
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,934.50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,000.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

1 W 2014 roku Fundacja  działając w oparciu o § 9 ust. 2, § 10 ust.2 i ust .5 Statutu Fundacji im. 
Józefa Brandta w Orońsku  dofinansowała projekt Ecce Animalia  organizowany przez Centrum 
Rzeźby Polskiej w kwocie 7.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie projektów graficznych  
zaproszeń , folderu, plakatu oraz publikacji. Ecce Animalia  to międzynarodowa  zbiorowa 
wystawa poświęcona zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi i 
zwierzętami. Zwierzę  funkcjonowało w sztuce zawsze, już od prehistorycznych malowideł 
naskalnych, jest więc jednym, z pierwszych tematów w historii sztuki. W późniejszych epokach 
występowało w obrębie tradycyjnej ikonografii jako symbol, atrybut, dekoracja, element 
krajobrazu, w martwych naturach, scenach polowań , rzadko jednak samo w sobie. Obecnie mówi 
się o tzw. zwrocie w sztuce – a także szerzej, 
w kulturze i społeczeństwie. Można zaobserwować nowe podejście do zwierząt w sztuce, 
zapoczątkowane w latach 60. I 70. XXw. przejawiające się zainteresowaniem zwierzętami raczej 
jako istotami żywymi niż symbolami, większą ilością wizerunków zwierząt oraz nowymi formami 
ich obecności w sztuce. Artyści coraz częściej podejmują nową problematykę związaną ze 
zwierzęcą podmiotowością i indywidualnością oraz złożonością stosunków pomiędzy ludźmi a 
pozostałymi gatunkami zwierząt.  Wystawie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa  
organizowana przez Instytut Badań Literackich Pan, która odbyła się w Warszawie pod 
patronatem Animals

7,000.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-584.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

dzierżawa

nie korzystała

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

8.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

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

0.00 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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Bartoszek Wiceprezes
Danuta Różycka Członek 
Zarządu/30.06.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 8


