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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 2019-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-WAWER

Powiat WARSZAWSKI

Ulica BARTOSZYCKA Nr domu 45/47 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA-
FALENICA

Kod pocztowy 04-923 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail FTK@wp.eu Strona www falenica-kultura.waw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01519308800000 6. Numer KRS 0000103919

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

Agnieszka Kurowska-
Janecka

prezes TAK

Joanna Kozłowska wiceprezes TAK

Ludwika Ryszka 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

Zbigniew Wizimirski przewodniczący TAK

Teresa Janota członek TAK

Jerzy Kijowski członek TAK

FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

Falenickie Towarzystwo Kulturalne prowadziło wyłącznie nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w skład 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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którego wchodziły w 2018 roku następujące projekty:
- Falenickie Koncerty Letnie
-wydanie książki „Zapamiętane”…
-Koncert Papieski
-Wawerska Parada Niepodległości
-„Zszywanie Wawra”

Całkowity koszt Falenickich Koncertów Letnich został wyceniony na kwotę  27 480,00 zł, 
z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 22 900,00 zł, a udział finansowy własny wynosił 2420,00 zł. Pozostała 
kwota  2160,00 zł, to praca wolontariuszy i członków Towarzystwa.
Na Falenickie Koncerty Letnie uzyskaliśmy od Urzędu dotację  w kwocie  19 000 zł, co stanowiło 80,01%  
całkowitych kosztów zadania. Zmusiło to Zarząd do korekty  całego projektu. Środki finansowe własne na realizację 
koncertów wyniosły 2588,22 zł, a wkład osobowy (praca wolontariuszy) został wyceniony na 2160 zł.

FTK z powyższych środków zorganizowało 6 koncertów z towarzyszącymi im wystawami prac plastycznych. 
Wydarzenia te były adresowane do odbiorców indywidualnych. Repertuar koncertów i tematyka wystaw były 
różnorodne i interesujące. Uczestnictwo w nich wzbogaciło wiedzę o muzyce i sztuce wśród mieszkańców dzielnicy. 
Spotkania były miejscem promocji artystów i muzyków, ich osiągnięć i wizerunku. Służyły integracji  społecznej, gdyż 
uczestnikami były osoby w różnym wieku, od dzieci i młodzieży po osoby starsze, a także o różnym statusie 
ekonomicznym. Koncerty podtrzymały wizerunek Dzielnicy Wawer jako dzielnicy promującej kulturę i sztukę  oraz 
inicjatywę mieszkańców. Tym samym zostały zrealizowane wszystkie cele zwarte w projekcie.
We wszystkich koncertach uczestniczyło ok. 1050 osób. Cykl Falenickie Koncerty Letnie obejmował następujące 
wydarzenia:
1. 24.06. 2018
Koncert muzyki wenezuelskiej "Solo Tres w Falenicy”  - wystawa Lidii Głażewskiej- Dańko "Sztuka uszyta"
Scena w ogrodzie,  osób 100
2. 08.07.2018
Koncert: Przemysław Wojciechowski – akordeon , Anna Kalska – klarnet - wystawa Agi Głód "Przyrodniczość 
kredkami"
Scena w ogrodzie,  osób 200
3. 22.07.2018
Koncert: Divertimenta W. A. Mozarta w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiej Opery Królewskiej  - wystawa : 
"Czerwoszowie - artyści z Saskiej Kępy w Falenicy”
Scena w ogrodzie, osób 300
4. 12.08.2018
Koncert duetu Harp&Chords - Stanisław Łopuszyński - klawesyn i Julia Łopuszyńska –harfa - wystawa  Moniki 
Olbińskiej- Żołędziowskiej "Jednak malarstwo”
Scena w ogrodzie, Osób 200
5. 26.08.2018  
Jakub Hutek i Anna Lemańska - Koncert muzyki chrześcijańskiej - wystawa  Anny Sławińskiej: "Kosmos spod igły"
Scena w kościele, osób 150
6. 09.09.2018
Koncert chórów Sursum Corda i Via Musica: Msza Polska Jana Maklakiewicza
Scena w kościele, osób 100
 
Wystąpiliśmy również do Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer o środki na Wawerskie Obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, które zawierały  3 projekty i dlatego koszty  zaplanowane zostały na ogólną kwotę 43 950,00 zł, z 
czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 37 950,00 zł, udział finansowy własny stanowiłby 3800,00 zł, zaś  wycena 
pracy własnej wolontariuszy – członków Towarzystwa - 2200,00zł.   

Nie uzyskaliśmy na ten cel dotacji od Urzędu, natomiast zaproponowano nam wykonanie tego zadania we 
współpracy z Wawerskim Centrum Kultury. Zarząd, z braku innych źródeł sfinansowania projektów,  przystał na tę 
propozycję. Podjęte przez FTK działania, pomimo pewnych trudności, zaowocowały  wspaniałymi 3 wydarzeniami:
1. Wystawą pt. „Zszywanie Wawra”, przygotowaną z 48 prac wykonanych technikami rękodzieła artystycznego 
(patchwork, aplikacja, haft), przedstawiającą najpiękniejsze miejsca i obiekty w Wawrze. Prace tworzone były we 
współpracy z filiami WCK oraz innymi placówkami kultury i oświaty w dzielnicy i powstały w okresie od marca do 
listopada 2018r. Wystawę mogliśmy podziwiać podczas Wawerskiego Pikniku Historycznego, koncertów letnich, 
Wawerskiej Parady Niepodległości i Wawerskiego Dnia Promocji Wolontariatu w WCK.
2. Koncertem  w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego z udziałem solistów, który odbył się 16 
czerwca 2018 podczas  Wawerskiego Pikniku Historycznego. Nie generował on kosztów finansowych dla FTK, 
wymagał za to dużego wkładu osobowego.
3. Wawerską Paradą Niepodległości 11 listopada, której tytuł „Piękna i Niepodległa” nawiązywał do obchodów 100-
lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz do obchodów  Roku Kobiet ogłoszonego w 2018r.

Przygotowanie parady wymagało od wolontariuszy- członków FTK - wielkiego zaangażowania. Parada miała 
tradycyjny charakter i obejmowała pochód mieszkańców i władz Dzielnicy Wawer ulicami Falenicy, koncert na placu 
przy ul. Bystrzyckiej, wspólny śpiew pieśni patriotycznych i projekcję przedwojennego filmu „Ada to nie wypada”. 
Pochód poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza. Dla uczestników wolontariuszki przygotowały biało-

Druk: NIW-CRSO 2



czerwone flagietki, które efektownie dekorowały cały pochód i plac. Na placu uczestnicy uformowali korowód i 
zatańczyli poloneza. Odbył się koncert wybranych utworów muzycznych z całego stulecia wykonany przez solistów i 
orkiestrę. Na pięknie udekorowanej scenie wyświetlano na ekranie LED filmy i zdjęcia z okresu, nawiązującego do 
wykonywanych na scenie utworów.
Koncertowi towarzyszyła wystawa "Niezwykłe  Polki Stulecia" przygotowana przez młodzież szkolną oraz wystawa 
„Zszywanie Wawra”. Na zakończenie obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się pokaz 
laserowy „Światło i dźwięk” oraz poczęstunek - grochówką, gorącą herbatą i rogalami świętomarcińskimi”. Realizując 
program Wawerskiej Parady Niepodległości Zarząd FTK wykorzystał nowoczesne i efektowne rozwiązania 
techniczne, jakimi są ekrany LED i światła laserowe.  
Wydatki FTK w tych projektach wyniosły łącznie 605,93 zł, lwią część kosztów sfinansowało WCK.

Trzecim projektem, o finansowanie którego wystąpiliśmy do Urzędu Dzielnicy Wawer w ramach małych grantów, było 
przygotowanie, napisanie i wydrukowanie w nakładzie 500 egzemplarzy książki  pt. „Zapamiętane. Życie w Falenicy 
w latach 1935-1960 w świetle wspomnień i relacji”. Autorką książki jest Barbara Wizimirska. Na realizację projektu  
otrzymaliśmy dotację w wysokości 9 400,00 zł, wkład własny finansowy wyniósł 0,00 zł (mały grant), wkład osobowy
i rzeczowy został wyceniony na 6 100,00zł. Książka wzbogaca wiedzę na temat historii Falenicy, uwzględniając 
szczególnie okres wielkich zmian (1935-1960) w demografii, architekturze i gospodarce miasteczka i gminy Letnisko-
Falenica. Jej trzon stanowią wspomnienia mieszkańców, polskich i żydowskich, złożone świadectwa i wyimki 
publikowanych relacji. Celem publikacji jest utrwalenie  losów, przeżyć i zasług ludzi, którzy już odeszli lub odchodzą 
i pokazanie burzliwych dziejów Falenicy w sposób atrakcyjny dla obecnych jej mieszkańców, w szczególności 
młodzieży. Książka zawiera 62 zdjęcia. W dużej części są to zdjęcia archiwalne z prywatnych archiwów 
mieszkańców Falenicy. Zebranie materiałów, przeprowadzenie wywiadów, przygotowanie i napisanie tekstu książki 
przez Autorkę oraz cyfrowe przygotowanie zdjęć i rekonstrukcja zdjęć archiwalnych przez Zbigniewa Wizimirskiego 
zostały wykonane nieodpłatnie, jako  wkład osobowy w zadanie publiczne. Odbiorcami książki zostali: 1) Wydział 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 2) biblioteki ogólnopolskie, zgodnie z 
obowiązującym prawem (15 bibliotek), 3) Biblioteka Wawerska i jej filie, 4) biblioteki szkolne w Falenicy i sąsiedztwie, 
5) osoby, które udzieliły wywiadów oraz informacji do książki (lub ich rodziny, w przypadku zmarłych), 6) mieszkańcy 
Falenicy i inne osoby zainteresowane książką.

Wzorem ubiegłych lat, w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, Zarząd zorganizował  w dniu 14 
października 2018 r. Jubileuszowy Koncert Papieski w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 
Głównym kosztem koncertu było honorarium organistki Anny Łukaszewskiej w wysokości 1500zł, zaś charytatywnie 
wystąpili w nim Prezes FTK Agnieszka Kurowska Janecka i Lesław Kołakowski.

Zarząd w okresie sprawozdawczym spotykał się systematycznie w celu dokonywania uzgodnień związanych z 
planowaniem działalności i realizacją założonych planów. Na bieżąco współpracował również z członkami Komisji 
Rewizyjnej oraz aktywnymi członkami Stowarzyszenia.
 
Falenickie Towarzystwo Kulturalne realizuje swoje statutowe zadania już od siedemnastu lat. Obecny Zarząd jest 
kontynuatorem misji dostarczania falenickiej społeczności wartościowych wydarzeń kulturalnych w najrozmaitszej 
formie. Spotykając się na koncertach i wernisażach angażujemy i zacieśniamy więzi międzyludzkie – rodzinne, 
sąsiedzkie, środowiskowe, a także propagujemy rodzimych artystów. Nasza działalność opiera się na aktywności 
społecznej: zarządu, członków, sponsorów 
i sympatyków FTK. Nie zatrudniamy pracowników w ramach stosunku pracy. W ramach umów o dzieło realizowane 
były zadania przewidziane w kosztorysach  projektów.
Do głównych statutowych zadań Towarzystwa należy:
1. działanie na rzecz poprawy lokalnych warunków i możliwości  dostępu do kultury ogółu społeczności lokalnej – w 
tym poprawy warunków rozwoju osób i więzi międzyludzkich (rodzinnych / społecznych / środowiskowych);
2. lokalne promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki;
3. lokalne wspieranie edukacji w zakresie kultury i sztuki;
4. integrowanie środowisk lokalnych, szczególnie środowisk kulturalno-artystycznych;
5. przyczynianie się do udziału społeczności lokalnej w międzynarodowych programach 
i wydarzeniach o charakterze kulturalno – artystycznym.

Towarzystwo  może realizować swoje cele w różnorodnej formie, szczególnie poprzez:  
1. organizowanie wydarzeń i stałych programów kulturalnych – festiwali, koncertów, wernisaży, wystaw, 
przedstawień, spotkań towarzyskich, sympozjów, itp.;
2. prowadzenie i rozwój lokalnych zespołów artystycznych;
3. prowadzenie warsztatów artystycznych, kursów itp. dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności 
artystycznych;
4. prowadzenie stałych, lokalnych placówek i obiektów kulturalnych;
5. podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania dostępnych lokalnie obiektów i terenów zielonych dla 
celów działalności kulturalnej;
6. współpracę z organami administracji publicznej działającymi w sferze kultury (w tym 
wykonywanie  zadań  przez nie zlecanych), oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej 
– parafiami, szkołami i samorządem osiedlowym;
7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi współpracą 
i wspieraniem Towarzystwa w realizacji celów statutowych.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

W 2018 roku podjęliśmy społeczną inicjatywę adresowaną do PKP o remont elewacji budynku 
stacji w Falenicy. Otrzymaliśmy od adresata zapewnienie, że remont budynku stacji przewidziany 
jest w planach inwestycyjnych kolei.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Do najważniejszej sfery działalności należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej. Działalność tę realizujemy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego sklasyfikowanej pod nr PKD 90.01.Z oraz 90.02.Z.

Zarząd Towarzystwa i zaangażowani członkowie nie pobierają za swoją działalność żadnych wynagrodzeń. 
Wspierają Towarzystwo nie tylko pracą, ale również finansowo. Użyczają swoich samochodów, telefonów, drukarek i 
innego sprzętu potrzebnego do bieżącej działalności FTK.

Większość projektów realizowanych przez FTK odbyła się dzięki finansowaniu przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. 
Warszawa lub współpracy z jego jednostkami

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

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

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

A.   Falenickie Koncerty Letnie:
1) 24.06. 2018 Koncert muzyki wenezuelskiej "Solo Tres 
w Falenicy”  
- wystawa Lidii Głażewskiej- Dańko "Sztuka uszyta"
2) 08.07.2018 Koncert: Przemysław Wojciechowski – 
akordeon , Anna Kalska – klarnet
- wystawa Agi Głód "Przyrodniczość kredkami"
3) 22.07.2018 Koncert: Divertimenta W. A. Mozarta w 
wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiej Opery 
Królewskiej 
- wystawa : "Czerwoszowie - artyści z Saskiej Kępy
w Falenicy”
4) 12.08.2018 Koncert duetu Harp&Chords - Stanisław 
Łopuszyński - klawesyn i Julia Łopuszyńska –harfa
- wystawa  Moniki Olbińskiej- Żołędziowskiej "Jednak 
malarstwo”
5) 26.08.2018 Jakub Hutek i Anna Lemańska - Koncert 
muzyki chrześcijańskiej
- wystawa  Anny Sławińskiej: "Kosmos spod igły"
6) 09.09.2018 Koncert chórów Sursum Corda i Via 
Musica: Msza Polska Jana Maklakiewicza

_     B.  Przygotowanie, napisanie i wydrukowanie w 
nakładzie 500 egzemplarzy książki  pt. „Zapamiętane. 
Życie w Falenicy w latach 1935-1960 w świetle 
wspomnień i relacji”. Autorką książki jest Barbara 
Wizimirska. Książka wzbogaca wiedzę na temat historii 
Falenicy, uwzględniając szczególnie okres wielkich 
zmian (1935-1960) w demografii, architekturze i 
gospodarce miasteczka i gminy Letnisko-Falenica. 

_     C.  Koncert Papieski
Anna Łukaszewska - organy, Agnieszka Kurowska - śpiew, 
Lesław Kołakowski - recytacja

2 144,31 zł

2 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Parada Niepodległości
_   Nie uzyskaliśmy na ten cel dotacji od Urzędu, 
natomiast zaproponowano nam wykonanie tego 
zadania we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury. 
Zarząd, z braku innych źródeł sfinansowania projektów,  
przystał na tę propozycję. Podjęte przez FTK działania, 
pomimo pewnych trudności, zaowocowały  wspaniałymi 
3 wydarzeniami:
1. Wystawą pt. „Zszywanie Wawra”, przygotowaną z 48 
prac wykonanych technikami rękodzieła artystycznego 
(patchwork, aplikacja, haft), przedstawiającą 
najpiękniejsze miejsca i obiekty w Wawrze. Prace 
tworzone były we współpracy z filiami WCK oraz innymi 
placówkami kultury i oświaty w dzielnicy i powstały w 
okresie od marca do listopada 2018r. Wystawę 
mogliśmy podziwiać podczas Wawerskiego Pikniku 
Historycznego, koncertów letnich, Wawerskiej Parady 
Niepodległości i Wawerskiego Dnia Promocji 
Wolontariatu w WCK.
2. Koncertem  w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry 
Wojska Polskiego z udziałem solistów, który odbył się 16
 czerwca 2018 podczas  Wawerskiego Pikniku 
Historycznego. Nie generował on kosztów finansowych 
dla FTK, wymagał za to dużego wkładu osobowego.
3. Wawerską Paradą Niepodległości 11 listopada, której 
tytuł „Piękna i Niepodległa” nawiązywał do obchodów 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 
do obchodów  Roku Kobiet ogłoszonego w 2018r.

68,49 zł
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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 zysków i strat) 33 768,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33 768,80 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 3 156,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

33 191,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

751,76 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 28 400,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 33 943,43 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 212,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 212,80 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Falenickie Koncerty Letnie 644,31 zł

2 Wawerska Parada Niepodległości 68,49 zł

3 Koncert Papieski 1 500,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -174,63 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 - dodatkowo podać 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
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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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

14 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

169 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 
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)

21 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 16 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 000,00 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 
(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 pracowników)

95,24 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 200,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
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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

Przedstawiony bogaty program artystyczny był możliwy do wykonania dzięki naszym członkom  i ich rodzinom 
zaangażowanym w realizację koncertów i parady, a szczególnie: Basi i Zbyszkowi Wizimirskim, Jadzi Pawlik, Ani 
Roszkowskiej, Klarze Zawadzie, Elizie Wierzcholskiej, Marii Rybskiej,  Krystynie Frankowskiej, Małgorzacie 
Dzwonkowskiej,  Teresie Janowicz, Małgorzacie Olkuśnik, Ewie Szymańskiej, Jarkowi Janeckiemu, Bartkowi 
Kaczmarczykowi, Jackowi Jarosińskiemu, Jurkowi Kijowskiemu, Jarkowi Rosińskiemu, Markowi Ryszce oraz 
młodzieży szkolnej i wszystkim innym osobom tu niewymienionym, które pomagały nam w realizacji poszczególnych 
działań, także w ramach umów wolontariackich. 
Wszystkim naszym wolontariuszom, mieszkańcom, sympatykom i sponsorom składamy gorące podziękowania. Bez 
waszej pomocy i wsparcia nie byłaby możliwa realizacja naszych ubiegłorocznych przedsięwzięć. 

Do sponsorów FTK w 2018 r. należeli: 
Ksiądz Proboszcz Parafii NSPJ, udostępniając nam ogród przykościelny, wnętrze kościoła, pomieszczenia 
gospodarcze, a także użyczając prąd. Dzięki jego uprzejmości mogliśmy realizować nasze koncerty; 
Artyści plastycy, którzy na wystawach zaprezentowali swój dorobek artystyczny dzieląc się z nami własnym 
spojrzeniem na świat;
Hotel „Boss”, sponsorując grochówkę na Wawerską Paradę Niepodległości
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej SEMPER FIDELIS RES PUBLICAE, uczestnicząc w Paradzie w strojach 
z epoki.
Cukiernia Kozak, sponsor poczęstunku dla artystów i słodkich upominków na zakończenie koncertów;
Pan Jerzy Woszczyk, prezes Spółdzielni „Fala”, ofiarodawca słodyczy i napojów;
Restauracja "Kuźnia", udostępniając nam sprzęt kuchenny i gorącą wodę do przygotowania herbaty, a także 
użyczając pomieszczeń do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i biesiadnych podczas parady i prezentacji 
archiwalnego filmu „Ada to nie wypada”
Cukiernia & Kafeteria Meryk, sponsorując słodkie rogale świętomarcińskie i ciasteczka do poczęstunku dla orkiestry, 
harcerzy i służb pomocniczych;
Pracownia Czapek i Kapeluszy Marek Sterkowski, pomagając przy „Zszywaniu Wawra”
Pani Zofia Szczepaniak i Pan Stanisław Lach, którzy zaopatrzyli nas w stoliki, namioty i krzesła po preferencyjnej 
cenie;
FHU Art.-Bo, drukując nieodpłatnie programy na część koncertów;
ACAD, drukując po preferencyjnych stawkach i w błyskawicznym tempie foldery i pocztówki.
Sponsorzy otrzymali od Zarządu FTK podziękowania za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Kurowska-Janecka, 
Joanna Kozłowska, Ludwika 

Ryszka
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Dzielnicy Warszawa-Wawer 1

2019-07-05

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