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• 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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica AL. GRUNWALDZKA Nr domu 51 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-241 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 505391891

Nr faksu E-mail kolonia.artystow@gmail.com Strona www www.kolonia-artystow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-02-27

2015-10-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22075242200000 6. Numer KRS 0000324662

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

Sylwester Gałuszka Prezes Zarządu TAK

Michał Linow Wiceprezes Zarządu TAK

Magdalena Król Członek Zarządu 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

Alina Landowska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Konrad Gustawski Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Wyrzykowski Członek Rady Fundacji TAK

Anastasiia Yablochniuk Członek Rady Fundacji TAK

KOLONIA ARTYSTÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Popularyzacja, upowszechnianie oraz promocja sztuki, w tym również 
sztuki niszowej, awangardowej, niekomercyjnej.
2. Organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, 
artystycznych, edukacyjnych i społecznych.
3. Stworzenie szans dla wszechstronnego rozwoju twórców.
4. Stworzenie możliwości prezentacji twórczości, w szczególności 
wspieranie młodych i zdolnych twórców.
5. Promowanie polskiej sztuki oraz jej twórców w Polsce i za granicą, 
zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.
6. Rozwijanie i promowanie idei edukacji twórczej oraz twórczości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:
1. Organizacja i finansowanie wielokulturowych i multimedialnych imprez 
artystycznych, wystaw i warsztatów związanych z edukacją w zakresie 
kultury i sztuki, tworzenie i koordynacja grupowych projektów.
2. Wspomaganie, organizacja, koordynacja i finansowanie projektów 
filmowych, teatralnych, pokazów, plenerów, koncertów, wernisaży w 
szczególności prezentujących sztukę współczesną i multimedia.
3. Tworzenie galerii, ośrodków działań twórczych, miejsc wymiany 
kulturalnej umożliwiających prezentację działań artystycznych i dzieł 
sztuki współczesnej.
4. Organizowanie otwartych pracowni artystycznych i multimedialnych, 
warsztatów i miejsc plenerowych.
5. Tworzenie i prowadzenie klubów artystycznych i dyskusyjnych, spotkań 
filmowych oraz koordynacja dyskusji panelowych z udziałem postaci 
kultury i sztuki.
6. Tworzenie i koordynowanie projektów umożliwiających zdobywanie 
początkującym artystom doświadczeń w przedsięwzięciach ze znanymi 
artystami.
7. Organizowanie konkursów dla twórców sztuki.
8. Działalność promocyjna, edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy 
wykorzystaniu Internetu oraz innych sieci multimedialnych związanych ze 
sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą wizualną.
9. Organizacja, koordynacja, finansowanie kampanii medialnych na rzecz 
popularyzacji i promocji sztuki autorskiej, a w szczególności konferencji i 
spotkań z dziennikarzami.
10. Nagradzanie, dotowanie i finansowanie osób działających na rzecz 
rozwoju i popularyzacji sztuki niekomercyjnej, przyznawanie nagród 
pieniężnych lub rzeczowych.
11. Wymianę międzynarodową, a w jej ramach organizowanie dni kultury i 
sztuki polskiej za granicą.
12. Pielęgnowanie i promowanie: odrębności kulturowej i dziedzictwa 
narodowego.
13. Wydawania publikacji związanych z upowszechnianiem dzieł sztuki 
współczesnej, książek, czasopism, płyt CD oraz DVD.
14. Gromadzenia i publikowania dokumentacji współczesnego życia 
artystycznego, oraz opracowywanie archiwum współczesnej kultury 
wizualnej.
15. Gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie kolekcji sztuki 
współczesnej i biblioteki.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja działa projektowo opierając się na zadaniach realizowanych z założeniami polityki kulturalnej Miasta Gdańsk 

Kluczowe projekty zrealizowane w 2019 roku to:
OPEN
OPEN to kontynuacja innowacyjnego projektu otwartych narracji artystycznych, ktory oparty jest na działaniach z zakresu sztuk
wizualnych i dźwiekowych, nastawiony na prezentacje aktualnych zjawisk w sztuce wspołczesnej i muzyce z kraju i zagranicy.
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Głownym celem projektu jest zapoznanie odbiorcow z nowymi trendami w sztuce wspołczesnej i muzyce oraz podnoszenie
atrakcyjnosci i podnoszenie atrakcyjnosci oferty kulturalnej Gdańska. Cykliczne działanie artystyczne zaproszonych do projektu
artystow doprowadzą do uaktywnienia przestrzeni kulturalnej miasta.
Rezultaty projektu to: zorganizowanie 4-ch wystaw oraz spotkań koncertowych.
Podczas trwania projektu (kwiecień – grudzień 2019) liczba osob biorąca aktywny udział w wystawach, instalacjach i 
słuchowiskach to
w sumie 1281 osob.
Miara przyjeta na podstawie zliczania osob przy wejsciu.
Wstep na wystawy był darmowy. Wstep na koncerty płatny.

Mieszkańcy
“Mieszkańcy” to kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2016 przez grupe artystow, studentow, rezydentow i animatorow 
Kolonii
Artystow na Dolnym Miescie, ktory jest skierowany do osob zaangażowanych w kształtowanie lokalnych postaw obywatelskich.
“Mieszkańcy” to projekt społeczno-artystyczny, ktory powstał z naturalnej potrzeby mieszkańcow Dolnego Miasta i srodowiska 
artystow,
ktorzy mają tu swoje pracownie.
Od 2012 roku w budynku przy ulicy Dolnej 4 działają i tworzą artysci, ktorzy stali sie naturalnymi mieszkańcami, wpisując się na 
stałe w
krajobraz rewitalizowanej dzielnicy Dolne Miasto.
Liczbowy zakres sakli działania.
Wystawy: 300 osob (suma osob na wernisażu podczas otwarcia, jak i podczas trwania wystawy), Otwarte pracownie 
Artystyczne: 300
osob,
Rezydencje Artystyczne: 100 osob.
Miara przyjeta na podstawie zliczania osob przy wejsciu przez wolontariuszy.
Wstep na wydarzenia był darmowy.

Wieszajmy artystów każdego dnia
Wieszajmy artystow każdego dnia” to autorski projekt wystawienniczy. Na projekt składają sie prezentacje artystow – wernisaże 
oraz
moderowane, otwarte dyskusje. Ideą przewodnią projektu jest spotkanie oraz dialog, ponieważ wspolnotowosć i wspołdziałanie 
to
genius loci Gdańska.
Zorganizowano 16 wernisaży w tym 4 dyskusje prowadzone przez Piotra Mańczaka przy wspołpracy z ASP Gdańsk
Podczas trwania projektu (kwiecień – grudzień 2019) liczba osob biorąca aktywny udział w wystawach, instalacjach i 
słuchowiskach to
w sumie 570 osob.
Miara przyjeta na podstawie zliczania osob przy wejsciu.
Wstep na wydarzenia był darmowy.

Open Source Art Festival
OPEN SOURCE ART FESTIVAL to jedyne wydarzenie w Polsce połnocnej związane z ruchem open source i nowoczesnymi
multimediami, to miedzynarodowy festiwal zaawansowanej muzyki elektronicznej i eksperymentalnej skierowany do 
swiadomych,
wymagających fascynatow muzyki i technologii, stanowiący swoistą platforme spotkań i wymiany idei, porownywany przez 
media do
takich wydarzeń jak UNSOUND Festival (Krakow), AVANT ART (Wrocław).
Liczba beneficjentow zrealizowanego zadania –
programem zostało objetych 400 osob, w tym:
100 dzieci i młodzieży,
300 dorosłych.

DNA | Drone Noise Ambient - seria koncertów muzyki elektronicznej i elektro - akustycznej. 
Liczba beneficjentow zrealizowanego zadania –
programem zostało objetych 100 osob, w tym:
25 dzieci i młodzieży do 18 lat
75 dorosłych (19-59 r. ż)
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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)

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

2500

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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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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

Organizacja i finansowanie 
wielokulturowych i multimedialnych imprez 
artystycznych, wystaw i warsztatów
zwiazanych z edukacja w zakresie kultury i 
sztuki, tworzenie i koordynacja grupowych 
projektów. Tworzenie i prowadzenie 
klubów artystycznych i dyskusyjnych, 
spotkan filmowych oraz koordynacja 
dyskusji
panelowych z udziałem postaci kultury i 
sztuki.Tworzenie galerii, osrodków działan 
twórczych, miejsc wymiany kulturalnej
umozliwiajacych prezentacja działan 
artystycznych i dzieł sztuki 
współczesnej. Działalnosc promocyjna, 
edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy 
wykorzystaniu Internetu oraz innych sieci 
multimedialnych zwigzanych ze sztukg 
współczesna i szeroko rozumiana kultura 
wizualna.Tworzenie i koordynowanie 
projektów umozliwiajacych zdobywanie 
poczatkujacym artystom doswiadczen w 
przedsiewzieciach ze znanymi artystami. 
Tworzenie i prowadzenie klubów
artystycznych i dyskusyjnych, spotkan 
filmowych oraz koordynacja dyskusji
panelowych z udziałem postaci kultury i 
sztuki.Wspomaganie, organizacja, 
koordynacja i finansowanie projektów 
filmowych, teatralnych, pokazów, 
plenerów, koncertów, wernisazy w 
szczególnosci 
prezentujących sztuke współczesna i 
multimedia. Działalnosc promocyjna, 
edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy 
wykorzystaniu Internetu oraz innych sieci 
multimedialnych zwigzanych ze sztuka 
współczesna i szeroko rozumiana kultura 
wizualna, malarstwo, rzezba

90.01.Z 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 316 597,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 231 563,47 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 84 649,21 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 384,88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 84 649,21 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.61.Z

Sprzedaz detaliczna wyrobów zwigzanych z muzykg, sztukg i literaturg, Sprzedaz detaliczna 
wyrobów zwigzanych z kulturg i rekreacjg prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
Sprzedaz detaliczna ksigzek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaz detaliczna 
gazet i artykułów pismiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaz 
detaliczna nagran dzwiqkowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach. Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy wysyłkowej lub Internet. 
Prowadzenie klubo−kawiarni artystycznej. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 
Przygotowywanie i podawanie napojów. Produkcja i projekcja filmów, nagran wideo i 
programów telewizyjnych oraz nagran dzwiqkowych i muzycznych. Działalnosc zwigzana z 
produkcjg filmów, nagran wideo i programów telewizyjnych. Działalnosc zwigzana z projekcjg 
filmów. Działalnosc w zakresie nagran dzwiqkowych i muzycznych. Działalnosc zwigzana z 
organizacjg targów, wystaw i kongresów.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 231 563,47 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

231 563,47 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
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2.4. Z innych źródeł

384,88 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 147 967,12 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 0,00 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: 312 454,13 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

83 596,35 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,79 zł

0,00 zł

228 855,99 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 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)

84 649,21 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 80 000,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 84 649,21 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  -  
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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2.1. 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 
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)

12 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

3 osób

9 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

0 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)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 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)

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)

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

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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) 

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dotacja celowa na projekty w Kolonii Artystów Urząd Miejski w Gdańsku 231 563,47 zł

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Działania kulturalne w roku 
2019 - promocja kultury i 
sztuki

Organizacja i finansowanie 
wielokulturowych i 
multimedialnych imprez 
artystycznych, wystaw i 
warsztatów
zwigzanych z edukacjg w 
zakresie kultury i sztuki, 
tworzenie i koordynacja 
grupowych projektów. 
Tworzenie i prowadzenie 
klubów artystycznych i 
dyskusyjnych, spotkan 
filmowych oraz koordynacja 
dyskusji
panelowych z udziałem postaci 
kultury i sztuki.Tworzenie 
galerii, osrodków działan 
twórczych, miejsc wymiany 
kulturalnej
umozliwiajgcych prezentacjq 
działan artystycznych.

Urząd Miasta Gdansk 231 563,47 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sylwester Gałuszka
Michał Linow

Magdalena Król
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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