
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. SUWAŁKI

Powiat M. SUWAŁKI

Ulica CHŁODNA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość SUWAŁKI Kod pocztowy 16-400 Poczta SUWAŁKI Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@art-sos.pl Strona www www.art-sos.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-12-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20069525000000 6. Numer KRS 0000419669

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

Alicja Roszkowska Prezes Zarządu TAK

Adam Roszkowski Wiceprezes 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

Mirosława Małgorzata 
Wojdełko

Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Beata Maria Kochańska Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Walnicka Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ART-SOS ALICJI ROSZKOWSKIEJ

1. Opis działalności pożytku publicznego

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)

500

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)

nie dotyczy

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja zgodnie ze swoim statutem w 2016 roku działała w następujących obszarach:
I. Organizujowaliśmy koncerty muzyki klasycznej aby umożliwić do niej dostęp naszej społeczności: 
 1.)" Koncert Noworoczny" - Fair Play Quartet - belgijski zespół  działający na pograniczu muzyki 
rozrywkowej i klasycznej specjalizujący się w wykonywaniu muzyki pop na instrumentach    
smyczkowych (na stałe współpracują z Operą Narodową, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Viva, Sinfonia 
Iuventus). Uczeń -  Duet wiolonczelowy: Marcelina Kierejsza i Oliwia Staśkiewicz uzdolnione uczennice 
III klasy PSM I stopnia w Suwałkach - laureatki ogólnopolskich konkursów.
2. "Koncert organizowany w ramach projektu "Kulturalni 55+"  Wykonawcy: Adam Roszkowski- 
skrzypce, Jan Roszkowski -wiolonczela, Diana Perzyńska- fortepian, Dominika Szyszko - Skrzypce, 
Justyna Ołów - mezzosopran, Grzegorz Szade - fortepian. W programie: J. Halvorsen, J.S. Bach, H. 
Wieniawski, E. Pałłasz.
3. " Od Mozarta do Morricone". Przed koncertem popis uczennic PSM w Olecku Anny Skindzier i Julii 
Szałaszyńskiej. W roli mistrzów Tadeusz Trzaskalik, Beniamin Czech i Magdalena Czech a w repertuarze 
W.A. Mozart i  E. Morricone.
4. Koncert Organowy w wykonaniu Magdaleny Lewoc uczennica 5 klasy w Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej II Stopnia w Warszawie laureatka wielu konkursów.
5. Recital solowy Adam Bałdych II koncert projektu "Kulturalni 55+". Przed wirtuozem skrzypiec popis 
trębacza Alka Konikowskiego ucznia PSM II stopnia w Suwałkach. Adam Bałdych nazywany jest 
najbardziej rozwiniętym technicznie skrzypkiem naszych czasów, ale oprócz niesamowitej wirtuozerii 
ceniony jest za oryginalne brzmienie i kompozycje.
6. Koncert mistrz i uczeń - III koncert projektu "Kulturalni 55+".  W roli ucznia Błażej Balukiewicz Uczeń 
PSM w Suwałkach Laureat konkurów międzynarodowych i krajowych. Maciej Frąckiewicz to artysta 
totalny, który z równym kunsztem i finezją wykonuje muzykę dawna i nowoczesną. 
7. Koncert Merve Mersinligil - IV koncert  projektu "Kulturalni 55+". Gwiazdą koncertu była turecka 
pianistka i kompozytorka przed nią wystąpił Gabriel Balukiewicz wzorowy student Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, który zachwycił publiczność swoją grą na akordeonie.
8. Koncert kontrabasowy w wykonaniu Krzysztofa Krzesickiego przy akompaniamencie Joanny 
Zakrzewskiej i Dawida Zwiewko.

Fundacja konsekwentnie od 2012 r. promuje młodych uzdolnionych muzyków w ramach cyklu 
koncertów "Mistrz i uczeń" dlatego organizowane  koncerty znanych artystów zawsze poprzedzały 
występy uzdolnionych dzieci i młodzieży.

II. Wspieramy młodych i uzdolnionych muzyków poprzez fundowanie im stypendiów. W 2016 roku 
wpłacaliśmy stypendia 5 młodym muzykom.. 
III. Za uzyskane ze zbiórki publicznej środki oraz fundusze pozyskane z darowizn zakupiliśmy  perkusję 
dla Michała oraz ustnik do trąbki dla Alka. Dzięki temu udało się spełnić marzenia młodych muzyków.
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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. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Promowanie twórców, 
organizowanie i udział w 
imprezach promujących 
uzdolnionych. Fundacja w 
ramach zadania 
publicznego "Kulturalni 
55+" Dzięki realizacji 
zadania nastąpiło 
zwiększenie  dostępu do 
usług edukacyjno-
kulturalnych na wysokim 
poziomie mieszkańcom 
miasta Suwałki, w wieku 
powyżej 55 lat oraz osobom 
niepełnosprawnym, którzy z 
powodów ekonomicznych 
nie mają szansy 
skorzystania z tego typu 
oferty kulturalnej.  
Fundacja wspierała rozwój 
młodych zdolnych uczniów 
poprzez fundowanie 
stypendiów. Zorganizowano 
również dwa koncerty dla 
stypendystów na których 
mogli zaprezentować swe 
umiejętności przed 
publicznością.  Fundacja 
zorganizowała 4 koncerty z 
serii "Mistrz i Uczeń" 
mające na celu promocję 
muzyków uznanych i tych 
uczących się.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 25,698.93 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,698.93 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) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 7,179.20 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 1,838.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,838.80 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

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)

19,693.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

93.41 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Wypłata stypendiów młodym uzdolnionym artystycznie uczniom 1,800.00 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. 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 8,400.00 zł

19,787.35 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 19,787.35 zł

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

5,911.58 zł

Druk: MPiPS 4
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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.)

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

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

17,124.36 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 5



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)

12.00 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 4,000.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,000.00 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

333.33 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

2,000.00 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

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

organizacji

Alicja Roszkowska, Adam 
Roszkowski/ 13.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-06-27

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