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Obywatelskiego

                      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 2022-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina MICHAŁOWICE

Powiat PRUSZKOWSKI

Ulica UL. STUDZIENNA Nr domu 1B Nr lokalu 

Miejscowość OPACZ-KOLONIA Kod pocztowy 05-816 Poczta OPACZ-KOLONIA Nr telefonu 690690550

Nr faksu E-mail fundacja@twojedziedzictwo.pl Strona www www.twojedziedzictwo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-02-13

2014-06-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14599703800000 6. Numer KRS 0000411151

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

Karolina Maria Chodas Skarbniczka 
Zarządu/Przewodnicząca 
Zarządu

TAK

Katarzyna Urszula Borowicz Przewodnicząca Zarządu 
(do końca kadencji)

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

Joanna Zofia Olbryś Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Helena Triada Joannidu członkini Rady Fundacji TAK

Joanna Urszula Sztyrak członkini Rady Fundacji TAK

Thinloth Korwin-
Szymanowska

Przewodnicząca Rady 
Fundatorów

TAK

FUNDACJA "TWOJE DZIEDZICTWO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Naczelnym zadaniem Fundacji jest ochrona i restauracja obiektów 
historycznych o charakterze obronnym, a także dworów, pałaców, 
zabytkowych założeń parkowych oraz innych budowli świadczących o 
ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich i szlacheckich na przestrzeni wieków, 
oraz innych obiektów historycznych, jak również pielęgnowanie i 
krzewienie świadomości historycznej.
2. Zadaniami Fundacji są:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
b) organizowanie słuchowisk, wykładów i paneli dyskusyjnych 
promujących wiedzę o Polskiej kulturze i tradycji, oraz o historii i kulturze 
terytorium Polski w wiekach poprzedzających powstanie państwa 
polskiego
c) organizowanie kampanii społecznych mających na celu poszerzanie 
świadomości historycznej i kulturowej
d) organizacja inscenizacji i rekonstrukcji historycznych
e) promocja lokalnych grup i stowarzyszeń pielęgnujących lub 
odtwarzających lokalne tradycje ludowe
f) ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji,
g) działalność charytatywna,
h) promocja i organizacja wolontariatu,
i) organizacja koncertów, festiwali i wydarzeń kulturalnych
j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między regionami,
k) współpraca z wydziałami polskich wyższych uczelni zainteresowanymi tą 
problematyką oraz z polskimi instytucjami pełniącymi opiekę nad 
zabytkami,
l) inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupianie wokół celów 
Fundacji twórców, artystów, uczonych i działaczy w kraju i zagranicą oraz 
udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony 
zabytków i promocji kultury i tradycji polskiej,
m) włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć 
międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków, poprzez to 
zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą światową,
n) utrzymywanie tematycznych kontaktów z Polonią (pod patronatem 
działających w Polsce instytucji i organizacji),
o) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.
p) roztaczanie opieki nad „świadkami historii” – osobami, na oczach 
których kształtowała się najnowsza historia Polski i świata.
q) ochrona dziedzictwa naturalnego

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 
realizowaną poprzez:
1. Nabywanie obiektów historycznych w stanie zagrożenia śmiercią 
techniczną w celu ich rewaloryzacji lub zachowania w charakterze "trwałej 
ruiny" (PKD 41.10.Z).
2. Rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych i nie 
będących własnością Fundacji (PKD 41.20.Z).
3. Organizację i prowadzenie prac badawczych na i pod powierzchnią ziemi 
(PKD 43.13.Z).
4. Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wystaw i innych 
imprez, przygotowywanie i promocja non-profit publikacji periodycznych i 
nieperiodycznych, wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z 
celami statutowymi Fundacji oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań 
statutowych Fundacji (PKD 85.59.B).
5. Konserwację, ochronę i promocję budynków zabytkowych, znajdowanie 
dla nich nowej funkcji publicznej (PKD 91.03.Z)
6. Organizowanie wystaw i ekspozycji (PKD 91.02.Z)
7. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą (PKD 94.99.Z)
8. Rejestracja audio-video wywiadów z osobami starszymi i tworzenie 
archiwum historii mówionej (PKD 91.01.B)
9. Prowadzenie obiektów kulturalnych w posiadanych nieruchomościach 
(PKD 90.04.Z)
10. Organizowanie przedstawień teatralnych i podobnych wydarzeń 
artystycznych, promujących kulturę wysoką (PKD 90.01.Z)
11. Organizowanie plenerów artystycznych malarskich i fotograficznych 
(PKD 85.52.Z)
12. Organizowanie imprez o tematyce historycznej, koncertów muzyki 
dawnej, pokazów, inscenizacji (PKD 85.60.Z)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Na początku 2021 roku Fundacja podjęła się realizacji projektu pod nazwą "Kultura Musi Przetrwać". Rzeczony projekt jest 
odpowiedzią na sytuację, w jakiej znaleźli się polscy artyści w czasie pandemii korona wirusa SARS-COV2. W ramach projektu 
został objęty opieką merytoryczną i pomocą finansowo logistyczną zespół pieśni dawnej - "Percival".

Wraz z zespołem pieśni dawnej "Percival" Fundacja zrealizowała koncert pieśni słowiańskich online pod nazwą "Muzyka 
Zapomniana".

Przy współpracy ze stowarzyszeniem "Ars Augusta" Fundacja zrealizowała projekt renowacji podłóg drewnianych na balkonach 
"Świątyni Sztuki i Światła" Perły Żeliszowa. Podłogi zostały poddane konserwacji na dwóch poziomach w linii od loży honorowej 
do strefy za amboną, oraz w podobnej linii na wyższym piętrze.

Przy współpracy ze stowarzyszeniem "Ars Augusta", w "Świątyni Sztuki i Światła" Perle Żeliszowa", Fundacja zrealizowała projekt 
muzyczny "Śląski Apollo: Marcin Opitz i muzyka".

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego w "Świątyni Sztuki i Światła" Perle Żeliszowa 
zostały podjęte prace rokonstrukcyjno konserwatorskie przy stolarce okiennej na najniższym poziomie budynku. W ramach 
realizacji projektu udało się przywrócić funkcję ośmiu wysokim oknom budynku, od strony wschodniej.

Mimo pandemii, Fundacja zdecydowała o wznowieniu projektu "Zostań Dziedzicem". Głównym celem projektu jest 
propagowanie społecznego zarządzania zabytkami i aktywizacja pasjonatów zabytków wykluczonych ekonomicznie z możliwości 
dbania o dziedzictwo kulturowe. Projekt został połączony i zrealizowany w ramach drugiego zadania rozpoczętego w 2021 roku - 
"Klasztor Dusz".
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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)

Świątynia Sztuki i Światła: Perła Żeliszowa 1796

Klasztor Dusz 1217

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

4000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

W Świątyni Sztuki i Światła - Perle Żeliszowa 
został przeprowadzony kompleksowy remont 
stolarki okiennej na poziomie parteru i 
pierwszego piętra budynku. W ramach prac 
konserwatorsko rekonstrukcyjnych przywrócono 
funkcję w ośmiu wysokich oknach budynku 
głównego od strony wschodniej. Prace zostały 
wykonane w oparciu o oryginalne, zachowane 
elementy stolarki okiennej. Efektem realizacji 
zadania było znaczące zmniejszenie 
oddziaływania efektów atmosferycznych na 
zabytkową konstrukcję drewnianą obiektu.

41.20.Z 839,80 zł

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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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

27.06.2021 w Świątyni Sztuki i Światła odbył się 
koncert sceniczny z muzyką na podstawie poezji 
Marcina Opitza, wybitnego poety barokowego z 
Bolesławca.

Madrygały Heinricha Schütza, Andreasa 
Hammerschmidta.

Ze względu na restrykcje związane z pandemią 
Sars-COV2, koncert miał ograniczoną liczbę 
miejsc i był grany dwa razy.

Koncepcja artystyczna: Eleni Ioannidou
Kostiumy: Anna UtkoZespół: Academia Ars 
Augusta
Anna Bachleitner, sopran
Shira Miriam Cohen, sopran
Ioulia Spanou, alt
Christian Bild, tenor
Nathaniel Kondrat, bas
Enrique Gomez-Cabrero Fernandez, skrzypce 
barokowe
Lukas Hamberger, skrzypce barokowe
Ela Kaluchiewicz, viola da gamba
Dimitri Dimitrov, organy
Michele Cinquina, lutnia

85.60.Z 0,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Na początku 2021 roku Fundacja podjęła się 
realizacji projektu pod nazwą "Kultura Musi 
Przetrwać". Rzeczony projekt jest odpowiedzią 
na sytuację, w jakiej znaleźli się polscy artyści w 
czasie pandemii korona wirusa SARS-COV2. W 
ramach projektu został objęty opieką 
merytoryczną i pomocą finansowo logistyczną 
zespół pieśni dawnej - "Percival". Osoby, które 
chciały wesprzeć artystów w ramach projektu, 
otrzymały możliwość przeznaczenia na ten cel 
jednego procenta podatku dochodowego, który 
w całości został przeznaczony na pomoc w 
kontynuowaniu działalności artystycznej 
objętych projektem podmiotów, zgodnie ze 
wskazaniem podatników.

85.60.Z 1 115,90 zł
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3 007,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 91 000,00 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) 114 538,49 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 007,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 167,76 zł

e) pozostałe przychody 111 363,73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 363,73 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

91 000,00 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

20 363,73 zł

0,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-07 6



2.4. Z innych źródeł 167,76 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 007,00 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: 61 506,88 zł 3 007,00 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

3 007,00 zł 3 007,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 591,18 zł

35 338,18 zł

20 570,52 zł 0,00 zł

1 Renowacja Świątyni Sztuki i Światła: Perły Żeliszowa 1 807,70 zł

2 Wsparcie artystów w ramach projektu Kultura Musi Przetrwać! 1 115,90 zł

3 Działania mające na celu realizację projektu Zostań Dziedzicem 48,70 zł

4 Wspieranie promocji artystów tworzących współcześnie. 34,70 zł

1 Kultura Musi Przetrwać! - Percival 1 115,90 zł

2 Perła Żeliszowa 1 807,70 zł

3 Zostań Dziedzicem 48,70 zł

4 Dziedzictwo Jutra 34,70 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
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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

0 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

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

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 0,00 zł

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

0,00 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)

0,00 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)  

0,00 zł

17 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

7 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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

0,00 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)

Działanie na rzecz Twojego Dziedzictwa jest świadczone 
przez osoby zaangażowane pro publico bono.

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 Żeliszów, kościół 
poewangelicki (1796 – 1797 
r.): Remont budynku etap X

Remont stolarki okiennej w 
Świątyni Sztuki i Światła: Perle 
Żeliszowa

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

91 000,00 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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Dziękujemy za 10 lat wspierania Twojego Dziedzictwa! Jesteśmy razem dla Kultury!

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Karolina Maria Chodas 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

2022-10-07
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