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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-15

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 602106061

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

2012-04-27

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność kulturalna szczególnie w zakresie 
wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży 
uzdolnionych artystycznie a także uzdolnionych pełnoletnich  oraz pomoc 
w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea i 
placówki kulturalne. Fundacja prowadzi działania mające na celu 
zwiększenie dostępu do usług kulturalnych mieszkańcom, a szczególnie 
osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży oraz 
do wzrostu wiedzy na temat muzyki klasycznej u osób starszych, osób 
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie twórców w kraju i za granicą,
b. organizowanie i udział w imprezach promujących uzdolnionych,
c. organizowanie koncertów, warsztatów, występów, wystaw, wernisaży 
prac twórców w kraju i za granicą,
d. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 
statutowych,
e. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z 
rodzin najbiedniejszych
f.  programy  informacyjne, służące rozpowszechnianiu wiedzy na tematy 
związane z celami statutowymi .
g. przygotowanie,  organizowanie strony internetowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Promowanie twórców, organizowanie i udział w imprezach promujących uzdolnionych oraz rozpowszechnianie muzyki 
klasycznej było realizowane przez fundację  w 2021 r. poprzez następujące działania:
1.   W ramach zadania publicznego OBIADY CZWARTKOWE finansowanego przez Urząd Miasta Suwałki w ostatni czwartek lipca, 
sierpnia i września odbyły się 3 koncerty. Pierwszy koncert na wolnej przestrzeni na bulwarach Czarnej Hańczy przy Galerii Sztuki 
Stara Łaźnia, dwa koncerty ze względu na złą pogodę w pięknych wnętrzach Galerii Sztuki Stara Łaźnia w Suwałkach. Wszystkie 
koncerty były transmitowane " na żywo" ONLINE. Koncerty trwały po minimum 1,5 godziny i w każdym uczestniczyło minimum 
pięć artystów oraz jeden prowadzący, w sumie wystąpiło 45 artystów. Podczas realizacji zadania uczestniczyli wolontariusze, 
muzycy mistrzowie - laureaci wielu prestiżowych nagród - opracowali oni tak programy aby w koncertach umożliwić udział 
młodych artystów - uczniów oraz studentów. Każdy koncert tworzył zespół artystów mistrzów i uczniów, bądź studentów, lub 
muzyków amatorów. Swój debiut miało sześcioro młodych muzyków. Wykonawcy pracowali zespołowo i zaprezentowano 
różnorodne style muzyczne. Odbiorcy usłyszeli muzykę klasyczną, muzykę współczesną, jazz oraz muzykę filmową. Koncerty 
zostały profesjonalnie nagłośnione przez naszego PARTNERA - Suwalski Ośrodek Kultury. Ilość odbiorców to ok. 450 osób na 
bulwarach oraz we wnętrzu galerii. ONLINE zarejestrowano ponad 1000 odbiorców. Pierwszy koncert odbył się 29 lipca 2021 r. 
(ostatni czwartek lipca) był zatytułowany "SENTYMENTALNE LATO W SUWAŁKACH", odbył się na świeżym powietrzu, na 
bulwarach przy Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”, wystąpili na nimi:
Pierwszy Zespół Sentimental Journey Band (w składzie Janusz Bielecki saxofon, Zdzisław Kisarecki trąbka, Marek Kubas perkusja, 
Aleksander Witkowski gitara, Marian Szaryński instrumenty klawiszowe) wraz z zespołem wokalnym CANTABILE pod dyrekcją 
Mariana Szaryńskiego w składzie Bogumiła Kanoza, Mirosława Kempińska, Ewa Kubas, Krystyna Sulik, Danuta Tutak-Suchowier, 
Maria Werner, Zenia Wysocka łącznie 12 osób suwalskich seniorów - muzyków amatorów pasjonatów o niespełnionych 
marzeniach. W ich wykonaniu
publiczność usłyszała standardy jazzowe lat 30, 40, 50, muzykę rozrywkową, taneczną, filmową: W programie odbiorcy usłyszeli 
utwory: Po słonecznej stronie ulicy, Sygnał, Budd Bolden Blus, Your the crem in my cofce, Corrine, Corina, Cheek to cheek, 
Dipermonth Blues, Rebeka, Drums Boogie, Cicha woda, Beale Street Blues, Buona sera, Ech Mała.
Drugi Zespół muzyków - Orkiestra Dęta z Olecka pod batutą Weroniki Kordowskiej. Trzon Orkiestry stanowią absolwenci Szkół 
Muzycznych, Akademii Muzycznych i uczniowie PSM w Olecku oraz pasjonaci amatorzy bez wykształcenia muzycznego razem 23
 muzyków. W swoim programie muzycznym zawarli : Koncertino di amore, Różowa pantera w aranżacji J. Roszkowskiego, 
DiXland, Vanank, FoXtrot z filmu Vabank, Abba Gold - złote przeboje ABBA, Młynarska serenada, Walc nr 5 Szostakowicza, 
Wiązanka Walców Straussa, Tokajer - czardasz oraz Marsz Radeckiego Johann Straussa. Koncert na świeżym powietrzu 
zgromadził tłumy, odnotowano ok 200 osób „Sentymentalne lato w Suwałkach” i jego wykonawców wysłuchali znajomi, rodziny, 
wierni słuchacze i zupełnie przypadkowi przechodnie oraz rowerzyści, których na bulwarach nad Czarną Hańczą zatrzymały 
dźwięki muzyki.
Drugi koncert zabrzmiał 26 sierpnia 2021 r. jako "WIEDEŃSKA GALA OPERETKI" (w ostatni czwartek sierpnia) ze względu na złą 
pogodę uczestnicy gościli we wnętrzach Galerii "Stara Łaźnia". Tym razem było to kostiumowe, olśniewające różnorodnością 
scenicznej akcji, niezwykle energetyczne, ujmujące za serca słuchaczy widowisko koncertowe z muzyką podziwianą i 
zachwycającą miliony melomanów na całym świecie. W programie "WIEDEŃSKIEJ GALI OPERETKI" w wirtuozowskich 
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wykonaniach artystów zespołu Artes Ensemble oraz suwalczanek - studentek - wychowanek Pani Marleny Borowskiej 
zabrzmiały wspaniałe wiedeńskie walce „Wielka sława to żart" z operetki „Baron cygański" J. Straussa (syna); najpiękniejsze arie 
i duety miłosne mistrzów gatunku: Fr. Lehara miłosny duet wszech czasów "Usta milczą, dusza śpiewa" z operetki "Wesoła 
wdówka"; "W rytm walczyka serce śpiewa" z operetki "Księżniczka czardasza", triumfalny „Marsz Radetzkiego" J. Straussa (ojca) 
oraz pikantne węgierskie czardasze „Czardasz Silvy" z operetki "Księżniczka czardasza", "Kiedy skrzypki grają" z operetki 
"Cygańska miłość" Fr. Lehara i „Graj, Cyganie!" z operetki „Hrabina Marica" E. Kalmana; fragmenty z najsłynniejszej opery świata 
w ognistych hiszpańskich rytmach "Carmen" G. Bizeta; słynna hiszpańska pieśń "Granada" A. Lary; porywające do tańca 
„Przetańczyć całą noc" z musicalu „My Fair Lady" Fr. Loewe oraz wiele innych wspaniałych utworów.
Wykonawcy: zespół Artes Ensemble pod dyrekcją artystyczną Andrzeja Janaszka - pianisty wirtuoza, zwycięzcy i laureata 
konkursów pianistycznych, festiwali muzycznych, chopinowskich stypendiów artystycznych, stypendysty Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, w składzie: Nazari Kaczala - tenor, Małgorzata Janaszek - wiolonczela, prowadzenie koncertu, Andrzej 
Janaszek - fortepian, aranżacje muzyczne utworów, dyr. artystyczny zespołu z gościnnym udziałem suwalczanek- studentek 
Aleksandry Pełszyńskiej - sopran, Roksany Marii Maciejczuk - mezzosopran.
Trzeci Koncert - 30 wrzesień 2021 r. "CLASSIC & BEATLES" (ostatni czwartek września) Koncert również ze względu na złą pogodę 
odbył się we wnętrzach Galerii "STARA ŁAŹNIA"
Wykonawcy to VADIM BRODSKI skrzypce i goście - OKSANA SVIEKLA fortepian, JULIAN BRODSKI saksofon, KRZYSZTOF KRZESICKI 
fortepian oraz uczennica BERNADETA BILBIN skrzypce.
Na początku wystąpiła młoda skrzypaczka, suwalczanka, Bernadeta Bilbin, uczennica klasy VI skrzypiec Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Suwałkach, która jest stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Suwałk. 
Młodej artystce akompaniował Krzysztof Krzesicki. Melomani usłyszeli w wykonaniu tego duetu kompozycje Astora Piazzolli i 
Jana Sebastiana Bacha. Po tym pięknym muzycznym wstępie przed publicznością zaprezentowali się Vadim Brodski oraz 
towarzysząca mu na fortepianie Oksana Svekla. Genialny skrzypek w bardzo młodym wieku rozpoczął swą wielką muzyczną 
karierę, lista jego osiągnięć jest równie długa jak imponująca. Artysta zjednuje serca publiczności nietuzinkowymi 
zapowiedziami, bezpośredniością, humorem, a także – przede wszystkim – mistrzowskimi wykonaniami utworów. Występ mistrz 
rozpoczął polskim akcentem – był to Polonez D-dur opus 4 Henryka Wieniawskiego, potem zabrzmiały pierwsza część „Sonaty 
wiosennej” Ludwiga van Beethovena, „Medytacje” Julesa Masseneta czy „Melodie cygańskie” Pablo Sarasate. Żywiołowość, 
wirtuozeria i pasja tych wykonań wywoływały gorące reakcje publiczności. Równie ciepło przyjęty został kolejny gość - syn 
Julian, znakomity dwudziestotrzyletni, jeszcze student - saksofonista wykonał on utwory z towarzyszeniem pianistki – 
„Scaramouche” Dariusa Milhaud czy „Tango escualo” Astora Piazzolli, a także – już solo – intrygujący „Caprice en forme de 
valse” Paula Bonneau.
Występy obu panów Brodskich przeplatały się, raz jeszcze przed publicznością pojawiła się młoda skrzypaczka uczennica PSM w 
Suwałkach, by wykonać brawurowego czardasza, ale była też okazja – podczas bisów – by posłuchać obu artystów w tym samym 
utworze. Jednak zanim to nastąpiło, zabrzmiała jeszcze w autorskim opracowaniu Wadima Brodskiego twórcza wariacja 
bazująca na „Eine kleine Nachtmusik” Mozarta. Mozartowski hit wykonany w klimacie arabskim, na modłę żydowską, rosyjską, 
polską czy węgierską rozbawił i zachwycił melomanów. Nie mogli nie poprosić brawami o więcej. W tej właśnie części koncertu 
zabrzmiały melodie autorstwa Paula McCartney’a, członka legendarnej grupy „The Beatles” – „Eleanor Rigby”, „Michelle” oraz 
„Honey Pie”, podczas którego nie tylko grę na skrzypcach, ale i talent wokalny zaprezentował Vadim Brodski.Ostatnie utwory na 
bis to melodia z filmu „Życie jest piękne” Benigniego, wykonana przez artystę niedawno w Kijowie podczas uroczystości 
upamiętniających osiemdziesiątą rocznicę wydarzeń w Babim Jarze oraz Czardasz autorstwa Vittorio Montiego.
2. Drugi projekt to Festiwal Wigrosfera - w czasie jego trwania zorganizowano koncerty: Dzień I – 2.07.2021 – Suwałki – Bulwary 
przy Czarnej Hańczy (z powodu opadów deszczu koncert został przeniesiony do sali Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. 
Noniewicza 71). Godz. 20.00 NeoQuartet – „Acoustic World Tour” Terry Riley (USA) – Sunrise of the planetary dream collector 
(1980) Noriko Nakamura (Japonia) – XII Gloria na kwartet smyczkowy – 12 połączonych pejzaży muzycznych (2020) Anna 
Huuskonen (Finlandia) – Artificiel par Natur (2018) Hee-Joo Lee (Korea Południowa) – Becoming Who I Was (2018) Hamza el Din 
(Sudan/Egipt) – Escalay – Waterwheel (1971) Marzena Majcher – Chemia
miłości – Endorfiny (2017) Jeden z najciekawszych i najbardziej aktywnych europejskich zespołów specjalizujących się w muzyce 
nowej zaprezentował program złożony z utworów napisanych przez współczesnych kompozytorów z Japonii, USA, Egiptu, Polski, 
Korei Południowej i Finlandii. Amerykański minimal, nawiązania do starożytnych japońskich tradycji, buddyjskie mantry, 
arabskie melizmaty, czy fińska tradycja ludowa, to wszystko usłyszmy podczas koncertu. Muzyczna podróż dookoła świata była 
przeplatana
anegdotami na temat przedstawianych dzieł oraz ich twórców. Godz. 21.00 Krzysztof Arszyn Topolski – „Arszyn plays De Maria” 
Rodowity suwalczanin, mieszkający w trójmieście, Krzysztof Arszyn Topolski to artysta dźwiękowy, perkusista oraz autor 
projektów z dziedziny muzyki i sztuki dźwięku. W jego twórczości ważne miejsce zajmuje field recording, akustyczna ekologia i 
projektowanie krajobrazu akustycznego. Podczas koncertu artysta zaprezentował materiał ze swojej solowej płyty, która 
inspirowana jest twórczością
amerykańskiego pioniera sztuki konceptualnej Waltera De Marii. Godz. 22.00 Wigrosfera Wajdy Krzysztof Arszyn Topolski, 
NeoQuartet, Roshko Brothers Na zakończenie wieczoru zaprezentowane zostały dwa wczesne dzieła Andrzeja Wajdy, do których 
muzykę na żywo wykonali artyści związani z tegoroczną edycją festiwalu. Dzień II – 3.07.2021 – Plaża PTTK w Starym Folwarku 
Godz. 19.00 Emil Miszk & NeoQuartet |Projekt Nieunikniony Zarówno NeoQuartet, jak i Emil Miszk są laureatami prestiżowej 
Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz artystami, którzy koncertują na całym świecie. Ich wspólny projekt łączący jazz, 
współczesną muzykę improwizowaną i elektronikę miał swoją premierę na festiwalu Wigrosfera. Godz. 20.00 Roshko Brothers 
Bracia Roszkowscy to technologiczni smyczkowcy. Reprezentują nurt new classical, który wyraża się poprzez nowe podejście do 
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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

1700

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

klasycznie znanych formuł muzycznych oraz zastosowań akustycznego instrumentarium. Bracia, oboje wykształceni w duchu 
muzyki klasycznej ale od zawsze byli zafascynowani elektroniką. Godz. 21.00 Ludojad O ile stwierdzenie, że zespół „łączy wiele 
gatunków” to frazes wytarty bardziej niż stare jeansy, tak w przypadku Ludojada warto jednak go użyć. Swobodnie przeskakują z 
funkujących rytmów do etnojazzu, nie stroniąc przy tym od elektroniki. Jest psychodelia, jazz, yass, dub, reggae, country, blues, 
folk, drum’n’bass, czy
nawet techno – ekstremalnie szeroki wachlarz. I to jest ich największą siłą, bo swym wariactwem muzycznym wyróżniają się 
pośród zespołów zamkniętych w gorsetach gatunków.
Podsumowując rezultaty można z pewnością stwierdzić, iż większość z nich została zrealizowana. Festiwal Wigrosfera jest 
miejscem prezentacji najciekawszych zjawisk muzyki klasycznej, jak i tej najnowszej, imprezą innowacyjną i jedyną w swoim 
rodzaju, łączącą kulturę wysoką i naturę, co niewątpliwie wzbogaca ofertę kulturalną Suwalszczyzny. Warto podkreślić, iż 
wydarzenie ma olbrzymi potencjał rozwoju i stania się marką kulturalną całego regionu. Festiwal daje możliwość obcowania na 
żywo z wybitnymi artystami, jednocześnie
dając szansę zaistnienia twórcom wywodzącym się z naszego regionu. Wigrosfera w sposób wyjątkowy łączy świat kultury i 
przyrody, promując dzięki temu Suwałki i nasz region turystycznie oraz budując skojarzenia z Suwalszczyzną jako kreatywnym 
centrum kultury. Niebagatelne znaczenie ma również fakt łączenia dzięki festiwalowi różnych środowisk związanych z biznesem i 
kulturą. Powstająca dzięki temu platforma wspólnych działań daje olbrzymie możliwości kooperacji i wpływania na 
wszechstronny i zrównoważony rozwój całego regionu. Zadanie było finansowane przez Urząd Miasta Suwałki, Gminę Suwałki 
oraz ZAIKS.
3. Fundacja wspierała utalentowanych uczniów i studentów wypłacając im stypendia w 2021 roku wypłaciła 42080,00 piętnastu 
młodym uczącym się artystom. Fundacja kontynuowała organizację koncertów według zasady "Mistrz i uczeń", młodzi artyści 
mogą zaprezentować swoje umiejętności występując przed Mistrzem, dodatkowo oswajają się ze sceną i publicznością.

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

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

a) organizowanie różnych form promocji 
twórców w kraju i za granicą,
b) działalność kulturalną w zakresie 
popularyzacji muzyki i  upowszechnianie wiedzy 
o muzyce, 
c) organizowanie koncertów, warsztatów, 
występów, wystaw, wernisaży prac twórców w 
kraju i za granicą,
d) prowadzenie działalności wydawniczej w 
zakresie realizacji celów statutowych,
e) fundowanie stypendiów oraz wszelka pomoc, 
a zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z 
rodzin najbiedniejszych i dysfunkcyjnych,
f) programy informacyjne, służące 
rozpowszechnianiu wiedzy na tematy związane z 
celami statutowymi,
g) przygotowanie, organizowanie strony 
internetowej,
h) aktywacja społeczeństwa poprzez 
kształtowanie i popularyzację postaw wrażliwych 
na muzykę i inne dziedziny twórczości,
i) współpracę z krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami, organizacjami i placówkami 
kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w 
zakresie objętym celami Fundacji, a także z 
mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji.

94.99.Z 1 578,45 zł
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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) 103 833,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 61 447,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 42 386,70 zł

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

a) organizowanie różnych form promocji 
twórców w kraju i za granicą,
b) działalność kulturalną w zakresie 
popularyzacji muzyki i  upowszechnianie 
wiedzy o muzyce, 
c) organizowanie koncertów, warsztatów, 
występów, wystaw, wernisaży prac twórców 
w kraju i za granicą,
d) prowadzenie działalności wydawniczej w 
zakresie realizacji celów statutowych,
e) fundowanie stypendiów oraz wszelka 
pomoc, a zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i 
młodzieży z rodzin najbiedniejszych i 
dysfunkcyjnych,
f) programy informacyjne, służące 
rozpowszechnianiu wiedzy na tematy 
związane z celami statutowymi,
g) przygotowanie, organizowanie strony 
internetowej,
h) aktywacja społeczeństwa poprzez 
kształtowanie i popularyzację postaw 
wrażliwych na muzykę i inne dziedziny 
twórczości,
i) współpracę z krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami, organizacjami i placówkami 
kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w 
zakresie objętym celami Fundacji, a także z 
mediami elektronicznymi i prasą 
wykazującymi zainteresowanie celami 
Fundacji.

94.99.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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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2 176,04 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 58 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42 271,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 386,71 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 2 176,04 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

1 Działalność statutowa 1 578,45 zł

2 administracja 597,59 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

58 000,00 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

6 771,00 zł

35 500,00 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
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -5 037,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -962,84 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 111 508,20 zł 2 176,04 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

66 484,74 zł 1 578,45 zł

43 349,54 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 656,54 zł

17,38 zł 0,00 zł

597,59 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

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

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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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

10 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
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)

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

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 25 070,00 zł

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

25 070,00 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)

50,00 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)  

226,57 zł

6 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

2 osób

4 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 25 070,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 13 670,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 11 400,00 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

50,00 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)

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

1 Obiady Czwartkowe II Edycja Koncerty czwartkowe mają za 
zadanie kształtować i 
upowszechniać kulturę 
muzyczną oraz promować 
dorobek artystyczny i kulturalny 
na poziomie lokalnym, a także
- zmniejszenie bariery w 
dostępie do wydarzeń 
kulturalnych osób 
niepełnosprawnych, starszych i
rodziców z małym dziećmi oraz 
młodzieży,
- zapoznanie słuchaczy z 
twórczością oraz talentami 
wybitnych artystów w 
dziedzinie muzyki,
teatru z Polski lub zagranicy,
- zapoznanie słuchaczy z 
twórczością oraz talentami 
młodych artystów z regionu

Urząd Miasta Suwałki 22 000,00 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

10 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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) 

2 II Edycja Festiwalu 
Wigrosfera

Celem realizacji zadania jest 
przede wszystkim stworzenie 
unikatowego wydarzenia 
kulturalnego
łączącego kulturę wraz z naturą. 
Organizacja festiwalu 
Wigrosfera ma wpłynąć na 
urozmaicenie
oferty kulturalnej Miasta 
Suwałki i Gminy Suwałki, 
wzbogacić tę ofertę o imprezę o 
wyjątkowym
profilu i programie oraz 
zwiększyć możliwość dostępu 
do kultury w regionie.

Prezydent Miasta Suwałk 20 000,00 zł

3 II Edycja Festiwalu 
Wigrosfera

Celem realizacji zadania jest 
przede wszystkim stworzenie 
unikatowego wydarzenia 
kulturalnego
łączącego kulturę wraz z naturą. 
Organizacja festiwalu 
Wigrosfera ma wpłynąć na 
urozmaicenie
oferty kulturalnej Miasta 
Suwałki i Gminy Suwałki, 
wzbogacić tę ofertę o imprezę o 
wyjątkowym
profilu i programie oraz 
zwiększyć możliwość dostępu 
do kultury w regionie.

Marszałek Województwa 
Podlaskiego

5 000,00 zł

4 II Edycja Festiwalu 
Wigrosfera

Celem realizacji zadania jest 
przede wszystkim stworzenie 
unikatowego wydarzenia 
kulturalnego
łączącego kulturę wraz z naturą. 
Organizacja festiwalu 
Wigrosfera ma wpłynąć na 
urozmaicenie
oferty kulturalnej Miasta 
Suwałki i Gminy Suwałki, 
wzbogacić tę ofertę o imprezę o 
wyjątkowym
profilu i programie oraz 
zwiększyć możliwość dostępu 
do kultury w regionie.

Wójt Gminy Suwałki 11 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Alicja Roszkowska
Adam Roszkowski 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

2022-10-15
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