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WSTĘP
Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) przedstawia sprawozdanie z działalności Fundacji GAP w roku 2014. Sprawozdanie obejmuje część merytoryczną,
w ramach której aktywność Fundacji przedstawiono w podziale na działalność statutową i gospodarczą, oraz część finansową.
Przedsięwzięcia podejmowane przez Fundację GAP w ww. okresie były związane z realizacją
podstawowych celów statutowych Fundacji, tj. prowadzeniem działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w tym rozwoju
przedsiębiorczości, promocji, innowacyjności, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki,
w tym również polegającej na kształceniu studentów, oświaty i wychowania, kultury i sztuki,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia.
Rok 2014 obfitował w wiele wydarzeń, projektów i szkoleń, najważniejsze z nich opisano w niniejszym sprawozdaniu.
Dzięki swoim licznym działaniom podjętym w ww. okresie Fundacja GAP znalazła się wśród finalistów X edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”
2014 dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (w kategorii
Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska).
W 2014 r. Fundacja GAP kontynuowała swoje członkostwo w Krajowej Sieci Tematycznej ds.
Dobrego Rządzenia powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jak również podejmowała stałą aktywność w Małopolskim Pakcie na rzecz Ekonomii Społecznej.
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1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAP
1.1. Działalność statutowa
W ramach działalności statutowej Fundacja GAP w 2014 r. zrealizowała następujące wydarzenia:
1. Sympozja Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna
Sympozja są cyklicznym, odbywającym się dwa razy w roku spotkaniem, przyjmującym formę
wykładów i dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin. Sympozja adresowane są głównie do studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W minionym roku odbyły się dwa sympozja:
•

XXXVIII Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Szczyrk, 1719 stycznia 2014 r. bloki tematyczne: POLSKA – NIEMCY – EUROPA: DOŚWIADCZENIA
I PERSPEKTYWY – gospodarz dnia: Elżbieta Sobótka - była Konsul Generalna RP w Monachium, POLSKA KINEMATOGRAFIA: PRZYSZŁOŚĆ KINA – gospodarz dnia: Agnieszka Odorowicz - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

•

XXXIX Sympozjum cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Krynica Zdrój,
16-18 maja 2014 r. bloki tematyczne: POLITYKA KLIMATYCZNA gospodarz dnia: Aneta Wilmańska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2011-2013, TECHNOUTOPIE KONTRA MC' ŚWIAT - gospodarze dnia: Edwin Bendyk (Polityka) oraz Bartek Orlicki
(O.H. Media).

2. Projekt „Partycypacja Społeczna w praktyce – wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2014 r. we współpracy
z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Głównym celem przedsięwzięcia była aktywizacja aktorów społeczności lokalnych w zakresie
realizacji partycypacyjnego modelu prowadzenia polityk publicznych.
W ramach projektu w 2014 Fundacja GAP przeprowadziła 5 edycji działań animacyjnych w formie:


Lokalnych seminariów edukacyjno-informacyjnych dla administracji publicznej i przedstawicieli społeczności lokalnej, których celem było budowanie świadomości na temat
możliwości wzmacniania lokalnych społeczności poprzez inicjowanie oraz aktywne
uczestnictwo w działaniach na rzecz ich rozwoju, w których wzięło udział ok. 120 osób
(łącznie w całym projekcie ponad 250 uczestników).
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Warsztatów/szkoleń podnoszących kompetencje lokalnych liderów społecznych i NGO
w zakresie partycypacji obywatelskiej, w których łącznie udział wzięło ok. 75 osób (łącznie w całym projekcie ok. 170 uczestników).



Dni Aktywnego Obywatela prowadzonych w szkołach średnich mających na celu kreowanie postaw prospołecznych u osób młodych. W wydarzeniach tych uczestniczyło ok.
250 uczniów, z czego prawie 40 uczniów aktywnie, jako prelegenci w debatach oksfordzkich. Podczas towarzyszących temu wydarzeniu Targów NGO zaprezentowały się
łącznie 23 organizacje pozarządowe i kilka samorządów szkolnych. Łącznie w całym projekcie w wydarzeniach tych uczestniczyło prawie 700 uczniów, z czego prawie 80
uczniów, jako prelegenci w debatach oksfordzkich.

Seminaria i szkolenia zorganizowane były w Tarnowie, Kluczach, Krakowie, Suchej Beskidzkiej
i Liszkach. Ich celem było wzmocnienie aktywności obywatelskiej, w tym przede wszystkim
w działaniach zorientowanych na rozwiązywanie problemów zdefiniowanych przez lokalną społeczność. Z kolei Dni Aktywnego Obywatela zorganizowane zostały dla uczniów szkół średnich
z Bochni, Krakowa, Nowego Sącza, Niepołomic i Wadowic.
Ponadto Fundacja GAP odpowiadała w projekcie za opracowanie Atlasu Dobrych Praktyk.
Projekt był finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

3. Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Projekt obejmuje zasięgiem całe województwo małopolskie w podziale na 5 subregionów (krakowski, zachodni, południowy, tarnowski i nowosądecki). Prowadzony jest w partnerstwie z: Towarzystwem Oświatowym w Chrzanowie, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
w Chrzanowie.
Fundacja GAP poza pełnieniem funkcji Lidera Projektu realizuje działania na terenie subregionu
południowego (w którego skład wchodzą powiaty: nowotarski, suski i tatrzański), a od 10 lutego
2014 roku również tarnowskiego (obejmującego powiaty: tarnowski, dąbrowski, bocheński,
brzeski oraz miasto Tarnów).
Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz ułatwienie powstawania nowych PES w Małopolsce, jako skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem.
W ramach swoich zadań Fundacja GAP w 2014 roku:
•

przeprowadziła 3 edycje szkolenia pn. „Menedżer Ekonomii Społecznej”, w których wzięły
udział 44 osoby,
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•

przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej” dla 23 osób,

•

przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” dla 23 uczestników, połączone z doradztwem grupowym i wizyta studyjną,

•

przeprowadziła około 120 godzin dydaktycznych doradztwa biznesowego dla podmiotów
ekonomii społecznej i około 60 godzin dydaktycznych doradztwa biznesowego dla spółdzielni socjalnych,

•

zrealizowała ponad 70 usług marketingowych, księgowych i prawnych na rzecz PES i spółdzielni socjalnych,

•

zorganizowała cztery Fora Ekonomii Społecznej , w których udział wzięli łącznie przedstawiciele 37 lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego;
przedmiotem dyskusji była promocja w ekonomii społecznej oraz potencjał Małopolski, jako szansa dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,

•

zorganizowała dwa Festiwale i Targi Ekonomii Społecznej: w Rabce Zdroju oraz w Tarnowie.
Temat przewodni brzmiał „podmioty ekonomii społecznej ze smakiem”. Podczas tych wydarzeń 24 wystawców miało okazję pochwalić się swoją działalnością i wyrobami. Na
uczestników czekało wiele atrakcji, odbyły się m.in. warsztaty rękodzieła, gra miejska oraz
występy zespołów ludowych,

•

wydała 3 numery Biuletynu Ekonomii Społecznej, na łamach których znalazło się 8 artykułów poruszających tematykę ekonomii społecznej; biuletyn został opublikowany na stronie
projektu, był również szeroko dystrybuowany drogą elektroniczną.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wspieranie ekonomii społecznej”.
Poniższe zestawienie przedstawia łączną wartość wsparcia udzielonego w 2014 r. osobom fizycznym i organizacjom w podziale na poszczególne działania:
1. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu zakładania i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej: 614 429,81 zł,
2. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych: 2 356 177,23 zł,
3. doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych:
56 617,46 zł,
4. dostęp do usług księgowych, marketingowych i prawnych: 578 435,92 zł,
5. promocja idei ekonomii społecznej: 240 498,88 zł.
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4. Projekt „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”
Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 r. Fundacja
GAP jest Liderem projektu i realizuje go we współpracy z Gminą Miejską Kraków.
Głównym celem projektu „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” jest zwiększenie poziomu i wzrost efektywności kontraktowania
usług społecznych oferowanych samorządowi terytorialnemu przez jednostki NGO w Małopolsce.
Cel główny jest realizowany poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi
monitoringu jakości i efektów kontraktowania usług społecznych. Prowadzone zadania
umożliwiły wypracowanie metody pozwalającej na kompleksowe monitorowanie efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości zakontraktowanych usług. Metoda ta została
przygotowana na podstawie badań, a następnie udoskonalona zgodnie z wnioskami wynikającymi z fazy testowania.
Na produkt finalny projektu składają się trzy elementy:
• metodyka monitorowania kontraktowanych usług społecznych,
• system informatycznych wspomagający obsługę całego procesu kontraktowania usług
publicznych (od ogłoszenia konkursu przez JST, poprzez złożenie ofert przez NGO, ocenę
i wybór oferty, przygotowanie sprawozdań z realizacji usługi, po monitoring i ocenę jakości oraz efektywności wsparcia udzielanego przez NGO),
• pakiet edukacyjny dotyczący stosowania metody monitorowania kontraktowanych usług
społecznych oraz korzystania z systemu informatycznego, w tym podręcznik użytkownika NAWIKUS.
W 2014 roku przeprowadzono pilotaż pełnego procesu kontraktowania usług społecznych
w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych przez organizacje pozarządowe. Przeprowadzono również monitoring i testy w 6 filiach Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Ponadto zorganizowane zostały konsultacje wstępnej wersji produktu finalnego, w których udział wzięli przedstawiciele różnych jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych organizacji pozarządowych.
Odbyły się też testy systemu informatycznego NAWIKUS. W Gminie Miejskiej Kraków został
on wykorzystany m.in. do przeprowadzenia konkursu w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz integracji emerytów i rencistów.
Projekt poddany został ewaluacji zewnętrznej zrealizowanej przez ekspertów związanych
z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z metodą peer review z wykorzystaniem analizy danych zastanych, wywiadów grupowych z członkami zespołu badawczego oraz wywiadów indywidualnych. Badania ujęto w raporcie z ewaluacji zewnętrznej.
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W wyniku przeprowadzonych prac przygotowana została ostateczna wersja produktu pn. NAWIKUS – narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych wraz z systemem informatycznym, która została przekazana do walidacji Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego
Rządzenia.
Pod koniec 2014 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji działań upowszechniających
i włączających. Przeprowadzono pierwszą edycję szkolenia z obsługi systemu NAWIKUS.
Projekt „PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

5. Projekt „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków”
Projekt realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Fundacja GAP
pełni rolę Lidera projektu, Partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych, badawczych.
W 2014 roku zrealizowano następujące działania:


4 edycje szkolenia „Akademia Kraków dla NGO” dla 109 osób,



4 edycje szkolenia "Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych"
dla 72 osób,



3 edycje szkolenia „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji pozarządowych” dla 61 osób,



doradztwo dla ok 50 organizacji pozarządowych z Miasta Kraków w łącznym wymiarze
278 godzin dydaktycznych,



zorganizowano Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa, które składało się z następujących wydarzeń:
- Forum Współpraca i Partycypacja. Organizacje-Biznes-Administracja pod patronatem
honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr Władysława Kosiniaka-Kamysza z
udziałem m.in. ks. J. Stryczka (Stowarzyszenei WIOSNA), K. Czub (GoodBrand), K. Długosz (Capgemini), R. Izdebski (Stowarzyszenie Siemacha), prof. S. Mazur (Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie). W Forum wzięły udział 44 osoby.
- Targi Organizacji Pozarządowych – targi odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie.
Przestrzeń Targów została podzielona na strefę namiotową i strefę animacji. W strefie
namiotowej prezentowało się 45 organizacji pozarządowych. W strefie animacji program sportowy, artystyczny i happeningowy prezentowało 15 organizacji pozarządowych.

9

- Dni Otwarte Organizacji Pozarządowych – 22 organizacje pozarządowe w swoich siedzibach prezentowały krakowianom swoją działalność.
Projekt „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego.

6. Projekt „Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności - Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Fundacja GAP jest
liderem projektu i realizuje go w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Krakowie oraz
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego
i Administracji.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy
jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego, organizacji pozarządowych oraz
inicjatyw społecznych. Projekt zakłada wypracowanie propozycji standardów konsultacyjnych
oraz nowych mechanizmów współpracy międzysektorowej pomiędzy Powiatem Krakowskim
i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu. Projekt stanowi płaszczyznę do dialogu pomiędzy samorządem oraz lokalnymi organizacjami, co powinno pozytywnie przełożyć się na
wzmocnienie procesów komunikacji i integracji sektora społecznego w powiecie krakowskim
oraz wzrost efektywności i jakości funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych.
W 2014 roku zrealizowano następujące działania:


przeprowadzono badanie jakości współpracy międzysektorowej za pomocą Lokalnego
Indeksu Jakości Współpracy. Badanie odbyło się w formie badania ankietowego, w którym udział wzięły 52 organizacje oraz 15 spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności, w których uczestniczyło łącznie ponad 150 osób,



utworzono ośrodek wsparcia dla organizacji pozarządowych, w którym mogą one korzystać z konsultacji i doradztwa,



przeprowadzono analizę stosowanych w powiecie krakowskim narzędzi pozafinansowego i finansowego wsparcia organizacji pozarządowych wraz z zasadami ich stosowania.
W wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami Starostwa
Powiatowego przedstawiono rekomendacje, których efektem było wdrożenie nowych
form współpracy międzysektorowej, takich jak udzielanie dotacji w trybie małych grantów, czy też zabezpieczenie środków na finansowanie wkładów własnych. Znaczne
zwiększono również środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe.

Ponadto wspólnie z Partnerami projektu realizowano działania mające na celu promocję i integrację III sektora na terenie Powiat Krakowskiego, w tym zakresie m.in.
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 opublikowano 5 numerów Biuletynu NGO, na łamach którego ukazywały się zarówno informacje o projekcie i aktualnych wydarzeniach w powiecie, jak i przykłady dobrych praktyk,
 powstał portal internetowy poświęcony organizacjom pozarządowym, który znacznie
usprawnia komunikację oraz umożliwia szeroką promocję organizacji pozarządowych i ich
działań,
 odbyło się I i II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego.
Projekt „Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności Wzmocnienie dialogu obywatelskiego
na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

7. Projekt „Start w Biznes!”
Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. liderem projektu
jest Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, Fundacja GAP jest Partnerem projektu.
Głównym celem projektu jest wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych zamieszkałych na
terenie powiatów: krakowskiego, proszowickiego i miechowskiego.
Do zadań Fundacji należy: organizacja kursów i doradztwa z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz wsparcie doradcze dla nowopowstałych podmiotów.
W 2014 roku przeprowadzono:


szkolenie „ABC mojej firmy” dla 6 grup, w łącznej liczbie 540 godzin dydaktycznych,
w których wzięło udział około 80 osób,



doradztwo grupowe dla uczestników szkoleń w łącznej liczbie 120 godzin dydaktycznych,



doradztwo indywidualne dla uczestników szkoleń w łącznej liczbie 1600 godzin dydaktycznych,



przedłużone wsparcie dla uczestników, którzy założyli działalność gospodarczą w łącznej
liczbie 1070 godzin dydaktycznych dla 77 osób.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
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8. Projekt „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Liderem jest
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, a partnerami Fundacja GAP oraz
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Fundacja GAP odpowiada za koordynowanie działań w subregionach krakowskim i południowym.
Głównym celem projektu „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego” jest rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w zakresie dialogu obywatelskiego poprzez sieci oraz
wzmocnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w stanowieniu, realizacji i monitorowaniu polityk publicznych. Efektem projektu będzie powołanie do życia sieci organizacji pozarządowych złożonej z co najmniej 70 organizacji pozarządowych z terenu całego województwa
małopolskiego.
W 2014 roku odbyły się 2 seminaria informacyjne (obejmujące 32 godziny dydaktyczne), podczas których ok. 50 uczestników pracowało nad koncepcją powstającej sieci.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

9. Projekt „Tajemniczy Ogród”
W okresie 15 września do 20 listopada 2014 r. Fundacja GAP w partnerstwie z Grupą Nieformalną „Seniorzy XXI wieku” realizowała projekt "Tajemniczy Ogród".
Głównym celem projektu było stworzenie na nowohuckim osiedlu Niepodległości spokojnego
miejsca do odpoczynku dla osób starszych. Przy wsparciu Fundacji GAP Grupa Nieformalna
utworzyła klomb nazwany „Tajemniczym Ogrodem”. Został on obsadzony kwiatami i krzewami,
dzięki czemu powstało przytulne miejsce, w którym osoby szukające spokoju i wypoczynku mogą znaleźć dla siebie zaciszny kącik. Wokół utworzonego klombu znajduje się kilka ławek oraz
krzewów i tui, które zostały przeniesione z innych miejsc osiedla. Dzięki wspólnemu sadzeniu
kwiatów oraz pracom przygotowującym miejsce pod klomb, zintegrowano i przyczyniono się do
samoorganizacji około 70 osób. Projekt poprawił również atmosferę wśród mieszkańców kilkunastu przyległych osiedli, którzy zobaczyli, że wspólnym wysiłkiem można wiele zdziałać. Kolejne osoby zgłaszały się do Grupy Nieformalnej po instrukcje jak można starać się o środki na podobne projekty oraz jak zorganizować się we wspólnej pracy.
Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu „FIO - Małopolska Lokalnie”.

10. „Zrób to sam – warsztaty popularyzujące nowe technologie w zakresie produkcji czystej
energii”
W dniach 16-17 maja 2014 r. w Krynicy Zdroju odbyły się warsztaty, podczas których zaprezentowano proces samodzielnej budowy pieca do gazowania biomasy – umożliwiającego przetwa-
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rzanie odpadów w czystą, darmową energię. Warsztaty oparte były na konsekwentnym łączeniu
działań praktycznych z analitycznymi.
W ramach projektu została wydana publikacja „Habitat Start Up Kit”, w której znajduje się kompletna dokumentacja techniczna pieca.
Projekt finansowany przez Województwo Małopolskie.

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania”
Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją
GAP zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową „25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania”. Odbyła się ona w dniach 2-3 czerwca 2014 r.
Pierwszego dnia konferencji, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, obyły się dwie sesje
plenarne, którym przewodniczyli: prof. dr hab. Jerzy Kornaś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Warszawski). Ponadto miały miejsce
cztery panele dyskusyjne:


„Teoria i praktyka współczesnego państwa”, przewodniczący: prof. dr hab. Edward Olszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),



„Transformacja państwa i systemu politycznego”, przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),



„Transformacja społeczno – gospodarcza”, przewodniczący: prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa),



„Polityka polska w stosunkach międzynarodowych” przewodniczący: prof. dr hab. Erhard Cziomer (Krakowska Akademia).

Drugiego dnia, w Radoczy, odbyły się dwa panele dyskusyjne:


„Przemiany państwa polskiego i jego instytucji”, przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (Uniwersytet Jagielloński),



„Transformacja w kontekście uwarunkowań i porównań zewnętrznych”, przewodniczący: prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Ponadto w trakcie konferencji wystąpienia wygłosili m.in. (wg kolejności wystąpień): prof. David
Ost (Hobart and William Smith Colleges), prof. KA dr hab. Danuta Waniek (Krakowska Akademia), prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jacek Wódz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Robert Pyper (University of the West of Scotland), prof. Lyubov
Shishelina (Russian Academy of Sciences in Moscow), prof. Jose Manuel Saiz-Alvarez (Nebrija
University), dr hab. Joanna Dzwończyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. UP dr hab.
Zbigniew Rudnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. UP dr hab. Krzysztof Łabędź (Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
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wie), dr hab. Leszek Sobkowiak (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Łukasz Tomczak (Uniwersytet
Szczeciński).
Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli środowiska akademickiego w
Krakowie (pracownicy naukowi, studenci). Zostali na nią zaproszeni w charakterze słuchaczy
zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni UEK (przede wszystkim z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), jak i studenci takich kierunków jak: stosunki międzynarodowe,
ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna, europeistyka, socjologia itp. W konferencji wzięło udział w sumie ok. 200 osób.
Pokłosiem konferencji była dwutomowa publikacja konferencyjna zawierająca nadesłane na
konferencję referaty:
a) Ł. Danel, J. Kornaś (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Tom I, Wydawnictwa AGH.
b) J. Kornaś, Ł. Danel (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Tom II, Wydawnictwa AGH.

12. Konferencja „Polska – aktualizacja trwa”.
W dniach 21-22 maja 2014 r. we współpracy z Kołem Naukowym kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizowana została dwudniowa konferencja poświęcona tematyce transformacji ustrojowej w Polsce. Panelistami byli
przedstawiciele świata ekonomii, polityki oraz mediów. Każdy panel prowadził wyłoniony w
drodze konkursu student. Konferencja podzielona została na 5 bloków tematycznych:


"KANCIASTY STÓŁ" – poświęcony nowemu ustrojowi w Polsce,



"WŁADZA POD LUPĄ" – dotyczący kontroli obywatelskiej,



"DWIE WIZJE TRANSFORMACJI. Trauma i osobliwości." – ukazujący transformację ustrojową oczami społeczeństwa,



"BO ZA KOMUNY, TO KAŻDY MIAŁ PRACĘ" – dotyczący gospodarki i rynku pracy,



"NASZA POLSKA. NASZA PRZYSZŁOŚĆ" – poświęcony sytuacji Polski na arenie międzynarodowej oraz udziałowi młodzieży w życiu publicznym.

Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni dla międzypokoleniowej dyskusji o skutkach
transformacji w Polsce oraz podniesienie świadomości studentów krakowskich uczelni na temat
zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, które zaszły w naszym kraju na przestrzeni
ostatnich 25 lat.
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13. Publikacja pn. „Konsulting dla Biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na
zysk”.
W 2014 r. Fundacja GAP wydała publikację „Konsulting dla Biznesu, organizacji publicznych
i niezorientowanych na zysk” pod red. Macieja Walczaka oraz Angeliki Wodeckiej-Hyjek.
W skład zespołu autorskiego wchodzą: Jowita Gałuszczyńska, Bartosz Gołębiowski, Iwona Lupa,
Łukasz Maźnica, Jerzy Mrówka, Hubert Obora, Ewelina Pawłowska, Regina Skoczek, Anna
Staszel, Ewelina Stec, Maciej Walczak, Anna Wieczór, Angelika Wodecka-Hyjek, Michał Wójcik,
Jarosław Żerulik.
Opracowanie stanowi zbiór tekstów będących rezultatem pracy uczestników III Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej, zorganizowanej na początku 2015 r. przez Koło Naukowe Konsultingu
działające przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją GAP. Gromadząca referaty konferencyjne monografia, podzielona została na trzy części: pierwsza – rozwój konsultingu w Polce i na świecie, druga – konsulting w sektorze publicznym i organizacjach niezorientowanych na zysk oraz trzecia – narzędzia
wspomagające pracę konsultanta.

14. Program stażowy GAP
Program zakłada podpisanie umów o współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami państwowymi celem zapewnienia studentom kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie możliwości korzystania z płatnych stażów we
wspomnianych jednostkach. Program daje szansę młodym ludziom zaistnieć na rynku pracy poprzez zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w sposób praktyczny zdobytej w toku studiów wiedzy teoretycznej. W roku 2014 zawarto umowy z: PZU SA
i PZU Życie SA, Orange Polska, Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
oraz Spółką Polskie Gazownictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

15. Program Stypendialny Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
W ramach działań wspierających aktywność studencką w marcu 2014 roku Fundacja GAP zdecydowała o otwarciu programu stypendialnego. Stypendia mogą być przyznawane studentom
na każdym roku studiów, na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na cele:


działalności naukowej,



udziału w konferencjach i sympozjach,



realizacji praktyk studenckich i staży zawodowych.

W 2014 roku zostały przyznane 2 stypendia na realizację projektów naukowych studentów kierunku GAP.

15

16. Projekt AKCJA reakcja
Fundacja Gospodarki i Administracji objęła wsparciem organizacyjnym i finansowym projekt
pn. „AKCJA reakcja” zrealizowany przez Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Inven Tur” działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wydarzenie odbyło się 6 maja 2014 r. podczaj Juwenaliów UEK i miało na celu propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Główną
atrakcją był wykład Bagdana Wenty – światowej sławy piłkarza ręcznego i byłego trenera reprezentacji Polski.

17. XVIII Promocja Absolwentów GAP UEK
W dniu 20 września 2014 r. Fundacja GAP wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
była współorganizatorem XVIII Promocji Absolwentów kierunku Gospodarka i Administracja
Publiczna ww. uczelni. Jest to coroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom wspomnianego kierunku. Odbywa się w obecności władz uczelni i zaproszonych gości, połączona jest
z prezentacją najlepszych prac magisterskich. Na okoliczność tego wydarzenia wydano folder
zawierający opisy sylwetek poszczególnych absolwentów oraz płytę z autorskimi piosenkami
Marcina Siatkowskiego i wierszami Michała Zabłockiego, które zostały wręczone jako pamiątka
dla wszystkich absolwentów. Po oficjalnej części, która miała miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Absolwenci z zaproszonymi osobami wzięli udział w bankiecie w Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób.
Podczas Promocji Absolwentów po raz VII przyznana została nagroda im. prof. dr hab. Jerzego
Indraszkiewicza. Fundatorem nagrody był p. Marek Łęcki, a jej laureatką została p. Kaja Chrenkoff.

18. XI Bal karnawałowy studentów i absolwentów specjalności i kierunku GAP UEK
Zgodnie z tradycją 1 marca 2014 r. odbył się kolejny Bal Karnawałowy GAP. Tym razem tematem przewodnim były „Lata 20., lata 30. – w klimacie Ojca Chrzestnego”. Krakowska Rotunda
została zamieniona w miejsce zabawy z początku ubiegłego wieku. Na gości czekały liczne
atrakcje, w tym specjalne wydanie „Ilustrowanego Kuriera GAP”, pokaz stepowania, czy też występ zespołu Big Band Dobczyce. W wydarzeniu wzięło udział 300 uczestników, a przeważającą
część z nich stanowili studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

19. II Nowohucki Festiwal Sztuki
W dniach 3-5 października 2014 roku w Nowohuckim Centrum Kultury (NCK) odbyła się druga
edycja Nowohuckiego Festiwalu Sztuki, współorganizowanego przez Fundację GAP wspólnie z
Nowohuckim Centrum Kultury (NCK) i Agencją Artystyczną GAP. Festiwal zgromadził 84 wystawców prezentujących swoje prace na Targach Młodej Sztuki i Designu, 8 różnorodnych, mło-
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dych zespołów podczas plenerowego koncertu Scena Młodych oraz około 7 000 odwiedzających
wydarzenie.
Ideą przedsięwzięcia było łączenie i przenikanie różnych nurtów i gatunków sztuki – począwszy
od uważanych za tradycyjne: malarstwo, grafika oraz rzeźba, po nie do końca jeszcze poznany
performance. W programie Festiwalu znalazły się zarówno wydarzenia o charakterze artystycznym, jak również spotkania poświęcone zagadnieniom sztuki.
Festiwal rozpoczęto wernisażem wystawy retrospektywnej Zdzisława Beksińskiego, którą odwiedziło przeszło 5 000 widzów. Sylwetkę i profil artystyczny jednego z najoryginalniejszych polskich malarzy przedstawił Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Podczas
tego wydarzenia rozpalony został także piec węgierski, w którym na zakończenie Festiwalu wypalona została rzeźba ceramiczna autorstwa Ewy Wróbel – absolwentki krakowskiej ASP.
W programie Festiwalu znalazły się także:


spektakle taneczno-teatralne (performance „Opowieści Ziemi” w wykonaniu Teatru
Ognia Los Fuegos i „Cicindela” – uwodzicielski taniec owadziej femme fatale Krakowskiego Teatru Tańca),



wernisaż fotografii Janusza Leśniaka „Tajemnica Mandali” wraz z projekcją autorskiego
filmu i towarzyszącym mu koncertem duetu gitarowego w składzie Piotr Domagała
i Michał Nagy,



warsztaty poświęcone grafice, ceramice, origiami oraz sztuce tworzenia biżuterii, w których wzięło udział około 110 osób,



debata „Sztuka i… pieniądz”,



kreatywny ARTrecykling dla dzieci.

Zwieńczeniem Festiwalu stało się odsłonięcie na elewacji NCK murala zaprojektowanego przez
Łukasza Lendę.
Wśród rezultatów, osiągniętych dzięki zrealizowanej drugiej edycji Nowohuckiego Festiwalu
Sztuki, należy wskazać:


budowanie nowego wizerunku Nowej Huty jako dzielnicy przyjaznej artystom i młodym
twórcom, a także dzielnicy nowoczesnej i otwartej na sztukę oraz przełamywanie stereotypów „martwej dzielnicy” m.in. za sprawą uzupełnienia jej oferty kulturalnej,



promocja Nowej Huty i Krakowa jako miejsca, w którym łączą się ze sobą różne dziedziny kultury i sztuki poprzez umiejscowienie Festiwalu w sercu dzielnicy – przy Placu Centralnym,



kształtowanie przyjaznego, otwartego wizerunku kultury i sztuki – m.in. za sprawą ogólnodostępności wydarzeń artystycznych,
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promocja polskiej sztuki współczesnej m.in. poprzez umożliwienie mieszkańcom Krakowa oraz odwiedzającym go turystom bezpłatnego wstępu na wystawę prac Zdzisława
Beksińskiego podczas Festiwalu,



umożliwienie Krakowianom i mieszkańcom Nowej Huty, w różnym wieku, kontaktu zarówno z tradycyjnymi dziedzinami sztuki jak grafika lub malarstwo, jak i z nowoczesnymi
pracami projektantów odzieży i biżuterii oraz designerów,



umożliwienie młodym twórcom, designerom i muzykom prezentacji swoich dzieł osobom odwiedzającym Festiwal, a młodym artystom wystąpienie na scenie przed publicznością festiwalową,



włączenie odbiorców Festiwalu do aktywnego udziału w działaniach artystycznych poprzez organizację warsztatów artystycznych,



zaprezentowanie nowych zjawisk we współczesnej sztuce, m.in. poprzez warsztaty biżuterii, prezentację produktów z zakresu designu na Targach, wystawę Janusza Leśniaka.

20. „Sztuka i…” – cykl debat otwartych
W ramach tego kulturalno-edukacyjnego projektu organizowane są debaty odnoszące się do
związków sztuki z innymi dziedzinami i wymiarami życia społecznego. W roku 2014 zrealizowane zostały następujące tematy:
•

24 lutego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie: „Sztuka i… naród” z udziałem Andrzeja Celińskiego (b. minister kultury), Jana Klaty (Narodowy Stary Teatr w Krakowie), Roberta Kostro (Muzeum Historii Polski w Warszawie), Bronisława Maja (poeta, eseista). Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Jacek Purchla.

•

21 maja w Akademii Muzycznej w Krakowie: „Sztuka i… rozwój” z udziałem Edwina Bendyka (Tygodnik „Polityka”), prof. Marka Krajewskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Agnieszki Odorowicz (Polski Instytut Sztuki Filmowej), Joanny Wnuk-Nazarowej
(Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach). Moderatorem dyskusji
był prof. dr hab. Jerzy Hausner.

•

5 października w Nowohuckim Centrum Kultury podczas II Nowohuckiego Festiwalu Sztuki
„Sztuka… i pieniądz” z udziałem prof. UJ dr hab. Wiesława Gomuły (Dyrektor Oddziału
Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie), Andrzeja Starmacha (marszand,
historyk sztuki), Piotra Lutyńskiego (malarz, rzeźbiarz) oraz Andrzeja Wyrobca (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Jerzy
Hausner.

•

10 grudnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie „Sztuka i… reklama” z udziałem
prof. Piotra Bożyka (Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP), Agnieszki Słabowskiej
(101 Murali dla Krakowa), prof. dr hab. Jana W. Wiktora (Katedra Marketingu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie). Moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Janina Filek. Wydarzeniem towarzyszącym debacie była wystawa prac dyplomowych studentów krakowskiej

18

ASP, „Dyplomy 2014”. Po raz trzeci absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki zaprezentowali swoje prace dyplomowe w postaci abstrakcyjnych rzeźb, pełnych detali grafik
oraz wyrazistych obrazów w murach uczelni ekonomicznej. „Dyplomy” to zakończenie
ważnego etapu w życiu studentów ASP i początek ich niezależnej, dojrzałej drogi twórczej.
Wydarzeniu towarzyszył katalog zawierający reprodukcje i zdjęcia eksponowanych prac.
Łączna liczba uczestników wszystkich debat wyniosła około 400 osób.

21. VII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie
Fundacja GAP wspólnie ze Stowarzyszeniem Terra Artis Lanckorona oraz Agencją Artystyczną
GAP po raz siódmy zorganizowała Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie (MWG)
– projekt, który stanowi innowacyjną formę rozwijania umiejętności gry na gitarze. Oprócz doskonalenia warsztatu uczestników duży nacisk kładziono na kształtowanie ich wrażliwości artystycznej i poszerzanie horyzontów twórczych poprzez udział w dodatkowych zajęciach z innych
dyscyplin sztuki (m.in. warsztaty teatralne, filmowe, plastyczne, wernisaże i wieczory poetyckie). Warsztaty to także uczta dla melomanów. Zajęciom warsztatowym towarzyszyły ogólnodostępne koncerty wirtuozów gitary, a także interesujących, tworzących niestandardową muzykę
zespołów. Przedsięwzięcie od ośmiu lat rozwija się i gromadzi podczas koncertów ok 1400 słuchaczy.
W VII edycji MWG czynny udział wzięło 82 dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym: gitarzyści
(42), harfiści (16), uczestnicy warsztatów metodycznych (14), dzieci i młodzież z Lanckorony
(10).
Zgodnie z ideą interdyscyplinarności, która przyświeca MWG, odbyły się także zajęcia dodatkowe:


warsztaty harfy historycznej poprowadzone przez katalońską harfistkę Ariannę Savall,



warsztaty metodyczne dla nauczycieli przygotowane przez Jurgena Hübschera,



chór, którym pokierował Petter Udland Johansen, (45 uczestników),



orkiestra gitarowa (50 uczestników),



muzyka kameralna (52 uczestników),



budowa eksperymentalnych instrumentów muzycznych – warsztaty Pawła Romańczuka
(40 uczestników),



warsztaty poetyckie Bronisława Maja (30 uczestników),



"survival językowy" Susanne Nagy (40 uczestników).

Wykładowcy i wykonawcy koncertów przybyli z 8 krajów: Polska, Czechy, Chorwacja, Hiszpania,
Norwegia, Austria, Szwajcaria, Niemcy, a oprócz koncertów odbyły się także: plenerowa projekcja filmu niemego z muzyką na żywo (Hitchcock - Piotr Domagała Trio) oraz wieczór poetycki
Bronisława Maja.
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Istotnym komponentem warsztatów jest także ich wymiar społeczny – do nieodpłatnego udziału w zajęciach zapraszane są dzieci z uboższych rodzin z terenu Gminy Lanckorona.

22. IX edycja Festiwalu „Ballady Europy”
Przy współpracy z Nowohuckim Centrum Kultury zorganizowana została IX edycja Festiwalu
„Ballady Europy”. W roku 2014 miłośnicy ballad, śpiewanych opowieści, pieśni niebanalnych i
piosenek z tekstem zostali zaproszeni przed plenerową scenę Nowohuckiego Centrum Kultury.
Festiwal tematycznie utrzymany był w klimatach muzyki hiszpańskiej. Wystąpili m.in.: zespól
Aire Andaluz, Pete Morton, Kajetan Matczuk, Paweł Orkisz oraz zespół Prasłowianki. W dwudniowym (9 i 10 sierpnia) wydarzeniu udział wzięło około 500 osób.

23. Koncert Motion Trio&Leszek Możdżer
23 stycznia 2014 roku zespół Motion Trio wydał swoją kolejną płytę „Polonium”. To właśnie
premierze tego albumu poświęcony był styczniowy koncert, podczas którego na scenie zagościł
również Leszek Możdżer. W programie koncertu znalazły się zarówno utwory z promowanej
płyty, jak i autorskie kompozycje. Zgromadzona w Hali Widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie publiczność, za brawurowe i oryginalne wykonanie m.in. „Orawy” Kilara, nagrodziła wykonawców owacją na stojąco. Jak zauważył prowadzący koncert Paweł Potoroczyn,
dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, współczesny uniwersytet to idealne miejsce dla kultury,
zwłaszcza tej najwyższej próby. W koncercie uczestniczyło 900 osób.

24. Benefis Pawła Orkisza
Dnia 29 marca 2014 r. w Nowohuckim Centrum Kultury zrealizowano benefis z okazji jubileuszu
40-lecia działalności artystycznej Pawła Orkisza wraz z jubileuszowym koncertem Grupy PASS.
Podczas koncertu oprócz jubilatów zaprezentowali się także m.in.: Grupa Bez Idola, Grupa U
Studni, Grupa Bez Jacka oraz Piwnica św. Norberta i Tadeusz Woźniak. Koncert zgromadził
450 osób.

25. „ARUE – tako rzecze Kaczmarski” w Radiu Kraków
Projekt „Koncert ARUE tako rzecze Kaczmarski” został zrealizowany w roku 2014, jako koncert
w Radio Kraków, na którym 20 czerwca pojawiło się 250 osób. W koncercie udział wzięli zaproszeni przez reżysera - Jakuba Perkowskiego goście, m.in. Babu Król, L.U.C, Krzysztof Globisz.
Koncert został zorganizowany przy współpracy z Agencją Artystyczną GAP oraz Radiem Kraków.
W roku 2015 planowane jest wydanie płyty z zapisem koncertu.
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26. Koncert zespołu La Volta w Kopalni Soli Wieliczka
13 lipca 2014 roku w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się koncert szwajcarskiego zespołu La Volta,
który uczestniczył także w VII Międzynarodowych Warsztatach Gitarowych w Lanckoronie
(gdzie miał miejsce drugi koncert oraz warsztaty metodyczne poprowadzone przez Jurgen Hubschera – lidera zespołu). Koncert wysłuchało szerokie i zróżnicowane grono odbiorców, którzy
tłumnie wypełnili całą komorę solną. Koncert okazał się wielkim sukcesem.
Koncert odbył się we współpracy ze Stowarzyszeniem Terra Artis w Lanckoronie.

27. Lubaszenko. Spektakl
Projekt zapoczątkowany w roku 2014 swój najważniejszy moment osiągnie w 2016 roku, kiedy
zorganizowana zostanie premiera spektaklu w reżyserii Michała Zadary. W roku 2014 Fundacja
GAP zleciła napisanie scenariusza, nad którym obecnie pracuje reżyser i scenarzysta. Jego
pierwsze czytanie odbyło się 25 listopada 2014 r. w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Dramat historyczny Michała Zadary nawiązuje do autentycznej postaci Mikołaja Lubaszenki (ojczyma aktora Edwarda Linde-Lubaszenki) – Rosjanina, oficera Wojska Polskiego i dowódcy jednego
z oddziałów berlingowców, które ruszyły na pomoc walczącej Stolicy. Wokół historycznych faktów autor buduje nowoczesną tragedię, w której decyzje i plany polityków, niczym fatum,
wpływają na losy bohaterów.

28. Pegaz GAP
W założeniu Pegaz GAP miał na celu cykliczne przygotowanie materiałów filmowych prezentujących wydarzenia kulturalne realizowane przez Fundację GAP oraz Agencję Artystyczną GAP.
W ramach projektu do kwietnia 2014 r. powstał jeden film, który przedstawiono podczas XXXIX
Sympozjum. W wyniku zmiany koncepcji, Pegaz GAP przekształca się w TV GAP.

29. Wystawy prac Janiny Kraupe
W dniach 6-16 listopada 2014 r. zorganizowano trzy wystawy prac Janiny Kraupe: na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, w Galerii CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury oraz we wnętrzach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na potrzeby wystaw powstał również album
monograficzny poświęcony twórczości krakowskiej artystki Janiny Kraupe, który stanowi przegląd prac z zakresu malarstwa i grafiki powstałych w latach 1983-2014, dla których inspiracją
stały się muzyka, poezja, filozofia Dalekiego Wschodu oraz ezoteryka.

30. Renowacja Galerii GAP
W budynku przy ul. Rakowickiej 16 w Krakowie – siedzibie Katedry Gospodarki i Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie mieści się Galeria GAP, przeprowadzono całkowitą reorganizację przestrzeni, dzięki której wnętrze zostało przystosowane do eks-
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pozycji dzieł sztuki. W przestrzeni wystawienniczej pojawiły się postumenty, na których postawiono rzeźby. Obrazy, które wymagały renowacji zostały odpowiednio zabezpieczone, wymieniono ramy obrazów na jednolite, dodano nowe podpisy oraz stworzono logo galerii nawiązujące do specyfiki wnętrza. Galeria GAP wciąż się rozwija, a zbiory powiększają, stąd prace nad jej
renowacją nie zostały jeszcze zakończone.
W uroczystym otwarciu galerii, które odbyło się 13 listopada 2014 r. wzięli udział pracownicy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studenci oraz wykładowcy krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych.

31. Wieczory Klubowe GAP
W 2014 roku odbyły się dwa Wieczory Klubowe GAP, formuła tych spotkań zakłada integrację
środowiska akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie połączoną z promowaniem twórców kultury. W 2014 r. podczas Wieczorów Klubowych wystąpili:


W trakcie XIII Wieczoru Klubowego (30 maja, Klub Pauza) wystąpił zespół The Postman –
Beatlesi z Polkowic, oraz odbyło się uroczyste pożegnanie studentów III roku studiów licencjackich Gospodarka i Administracja Publiczna, w zabawie wzięło udział około 200
osób.



Podczas XIV Wieczoru Klubowego (13 listopada, Klub Baccarat Live) wystąpił iluzjonista
Filip Piestrzeniewicz. Było to równocześnie spotkanie integracyjne dla studentów I roku
studiów licencjackich i magisterskich kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. W
zabawie wzięło udział około 200 osób.

32. Dzień Dziecka GAP
Spotkanie organizowane corocznie dla dzieci pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie i absolwentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna tym razem odbyło się
w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” (MDK). Podczas wydarzenia zorganizowano
spotkanie z prof. Anną Karwińską, autorką książki „Cień DAS-a”, wydanej na tą okoliczność i
rozdawanej dzieciom uczestniczącym w spotkaniu. Ponadto odbył się koncert Orkiestry Dziecięcej Mini-GAP, a także miały miejsce liczne gry i zabawy zorganizowane przez MDK. W spotkaniu
wzięło udział około 50 osób.

33. Szlakami św. Mikołaja
Fundacja GAP przekazała darowiznę na rzecz Stowarzyszenia „Ceramika bez granic” na realizację projektu „Szlakami św. Mikołaja”. W jego ramach zorganizowano na terenie Chrzanowa
w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy warsztatów stworzyli ceramiczne podobizny świętego Mikołaja. Prace zostały wystawione oraz wzięły udział w konkursie na najlepszą figurkę.

22

34. XV Rajd Górski GAP
W dniach 17-19 października 2014 r. w Bieszczadach odbył się kolejny, piętnasty Rajd GAP. To
forma wspólnego spędzania czasu i integracji kadry ze studentami i absolwentami kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest to również
wydarzenie zainicjowane przez studentów i przez nich co roku współorganizowane. Fundacja
GAP wsparła finansowo i organizacyjnie realizację tego przedsięwzięcia. W Rajdzie wzięło udział
około 50 osób.

35. Działalność sportowa
W trakcie całego roku Fundacja organizowała zajęcia sportowe, tj. mecze i treningi piłkarskie dla
zainteresowanych osób, w tym przede wszystkim dla studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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1.2. Działalność gospodarcza
W roku 2014 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Badanie rynku zapotrzebowania na produkty końcowe powstałe w ramach projektu emuzea
23 listopada 2013 r. została podpisana umowa o współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, której przedmiotem było wykonanie badania rynku zapotrzebowania
na produkty końcowe powstałe w ramach projektu e-muzea i świadczone przez instytucje muzealne, w szczególności przeprowadzenie badania dostępności potencjalnego kręgu odbiorców.
W pierwszym kwartale 2014 r. Fundacja GAP zakończyła prace badawcze oraz przygotowała
raport pn.: „Analiza determinantów popytu na usługi projektu e-muzea. Trendy i pozycja strategiczna przedsięwzięcia”. Celem raportu było dostarczenie wykonawcom projektu „E-muzea”
takich informacji na temat konsumpcji dóbr kultury w ogóle i dóbr kultury w Internecie – rozumianych jako treści (słowne, dźwiękowe, wizualne, lub audiowizualne) zapisane w formie elektronicznej (z ang. Kontent), które wspomogą proces budowy portalu, jak i stworzenie odpowiedniej strategii ,marketingowej. Te elementy odpowiednio zaprojektowane i wykonane, powinny
mieć efekt w większej intensywności wykorzystania cyfrowych obrazów kultury i danych publicznych w ogóle przez obywateli Polski [ze wstępu].

2. Tydzień Ekonomii Społecznej
V Tydzień Ekonomii Społecznej odbył się w dniach 14-20 listopada 2014 r. i został zrealizowany
na zlecenie i przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie (ROPS).
Celem projektu była popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacja GAP odpowiadała za:


Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej pn. „CORPO vs. PS – ta izba
twierdzi, że gwarancję prawdziwej kariery zawodowej daje praca w przedsiębiorstwie
społecznym, a nie w korporacji”. W debacie wzięło udział około 170 osób.



Zorganizowanie seminarium pn. „SPOŁEM studenci! Spółdzielnia studencka – nietypowy
sposób ma studencki biznes”, w którym wzięło udział 41 studentów.



Wspólne z ROPS przeprowadzenie rozgrywki gry planszowej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu” z nakładką Ekonomia Społeczna dla 30 graczy.

3. Doradztwo w ramach projektu „Akcelerator Biznesu”
„Akcelerator Biznesu” to projektu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w którym
Fundacja GAP świadczyła doradztwo dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych – jednoo-
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sobowych działalności lub spółek cywilnych. W okresie od czerwca do grudnia 2014 r. świadczono usługi doradcze na rzecz ponad 60 uczestników projektu, którzy uzyskali wsparcie finansowe na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zrealizowanych zostało 387 godzin
doradztwa z zakresu: administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej – m.in.: zawierania umów w obrocie gospodarczym, uzyskania niezbędnych zezwoleń,
uzgodnień, koncesji, uregulowania własności lub wynajmu lokalu, zatrudnienia pracowników,
aspektów podatkowych, finansowych i księgowych związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, zarządzania, w tym marketingu związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, a także pozostałych aspektów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej w szczególności związanych z realizacją zapisów w biznes planie, który stanowi podstawę do uzyskania wsparcia w ramach projektu „Akcelerator Biznesu”.

4. Publikacja książki Janosa Kornai’a „Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa
eseje o naturze kapitalizmu”
W dniu 4 marca 2014 r. Fundacja GAP zawarła z PZU SA. umowę, której przedmiotem były
świadczenia sponsorskie w związku z wydaniem na rynek polski książki Janosa Kornai’a pt. „Dynamism, Rivalry and the Surplus Economy. Two Essays on the Nature of Capitalism”. Książka ta
autorstwa profesora Kornai’a składa się z dwóch esejów – błyskotliwych rozważań poświęconych istocie kapitalizmu. Autor poddaje analizie motywację, zachowania nagradzane i karane
oraz czynniki wymuszające pewne rodzaje postępowania aktorów w gospodarce. Zastanawia się
także, w jakim stopniu może na nie wpływać polityka makroekonomiczna rządów (podatkowa
i monetarna). Publikacja została wydana w 1500 egzemplarzach, z czego 500 zostało przekazanych PZU na podstawie zawartej umowy, 40 zostało rozdanych bezpłatnie, a 960 przeznaczono
na sprzedaż.

5. Publikacja raportu pn. „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Rekomendacje.”
W dniu 17 marca 2014 r. Fundacja GAP zawarła z Konfederacją LEWIATAN umowę, której
przedmiotem było wykonanie publikacji pod roboczym tytułem „Konkurencyjna Polska. Wybrane rozwiązania”. Publikacja została wykonana w składzie autorskim: Michał Boni, Tomasz Geodecki, Jerzy Hausner, Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Anna Weresa. Raport wydano w 500 egzemplarzach, z czego 300 przekazano Konfederacji LEWIATAN,
a 200 przeznaczono na realizację celów statutowych Fundacji GAP.

6. Publikacja raportu na temat polityki surowcowej państwa
W dniu 30 września 2014 r. Fundacja GAP opracowała raport na temat polityki surowcowej
państwa. W 2014 r. rozpoczęto prace nad raportem w zespole autorskim w składzie: Jan Bro-
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mowicz, Maciej Bukowski, Jerzy Hausner (red.), Zbigniew Kasztelewicz, Michał Kudłacz, Joanna
Kulczycka, Adam Piestrzyński, Janusz Steinhoff, Michał Wilczyński.

7. Publikacja pokonferencyjna „BRICS – kwintet czy pięciu solistów?”
Wydanie pokonferencyjnej publikacji na płytach CD na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Publikacja zawiera artykuły napisane przez uczestników Konferencji Naukowej
„BRICS – kwintet czy pięciu solistów?” zorganizowanej przez Koło Nauk Politycznych „Homo
Politicus” w kwietniu 2014 r. Artykuły dotyczą różnych aspektów funkcjonowania ugrupowania
BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz Republika Południowej Afryki) i podzielone są na 5 grup
tematycznych:


gospodarka,



polityka i społeczeństwo,



Afryka jako nowy obszar zainteresowania,



finanse i bankowość,



współpraca czy rywalizacja i mocarstwowość.

Autorami artykułów byli studenci i doktoranci z polskich uczelni.

8. Analiza weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego
Przeprowadzono badania weryfikujące obszary inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego polegające na analizie 12 wskaźników ekonomicznych o zasięgu regionalnym (m.in.
udział zatrudnionych w regionie w relacji do średniej krajowej wg PKD2007, wartość eksportu
poszczególnych grup towarów wg klasyfikacji CN w relacji do eksportu regionu, działalność badawczo-rozwojowa w działach PKD2007, działalność badawczo-rozwojowa wg dziedzin nauk,
liczba/udział studentów kierunków studiów, dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wg selekcji i działów PKD, podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON wg selekcji i działów
PKD2007, liczba funduszy Venture Capityal i Seed Capitak finansujących dany obszar specjalizacji regionalnej, wyniki badań foresight, przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle wg rodzajów
wprowadzonych innowacji). Wyniki wraz z interpretacjami ujęto w raporcie odpowiadającym na
następujące pytania badawcze:


Czy aktualne dane o gospodarce i nauce Małopolski potwierdzają zasadność wyboru
4 wstępnie wyselekcjonowanych dziedzin kluczowych specjalizacji regionalnej, tj. life
science (nauki o życiu), energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia), chemia?



Czy w świetle danych o gospodarce i nauce istnieją przesłanki do rozszerzenia specjalizacji regionalnej o dodatkowe kluczowe dziedziny zgłoszone w ramach konsultacji społecznych?
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Czy w świetle danych o gospodarce i nauce istnieją przesłanki o rozszerzenie specjalizacji
regionalnej o inne dziedziny kluczowe?

Raport przygotowano na zlecenie Województwa Małopolskiego.

9. Konferencja „Sprawne Państwo”
W dniu 14 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) odbyła się II
konferencja z cyklu „Sprawne Państwo” pn. „Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?”. Tematem przewodnim konferencji były propozycje potencjalnych systemowych zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.
Fundacja GAP na zlecenie UEK odpowiadała za:


druk i skład materiałów konferencyjnych,



obsługę uczestników konferencji, wydawanie materiałów konferencyjnych, organizację
recepcji konferencji,



opiekę nad uczestnikami konferencji, w tym asystę dla uczestników przybywających do
Krakowa środkami komunikacji publicznej,



zapewnienie obsługi prasowej poprzez: opracowanie notatki prasowej, listy mailingowej
przedstawicieli mediów, współpracę z mediami, organizację wysyłki informacji prasowej
oraz pokonferencyjnej do mediów lokalnych, regionalnych i krajowych.

W konferencji wzięło udział około 180 przedstawicieli władz lokalnych z całego kraju.
Konferencja została zorganizowana przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK w
ramach projektu pt. „Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Debata on-line pn. „Wyzwania dla Polskiej Gospodarki w 2014 roku – najnowsze wyniki
badań Instrumentu Szybkiego Reagowania”
Debata on-line odbyła się dnia 17 stycznia 2014 r. w Szczyrku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas debaty zaprezentowano po raz pierwszy wyniki XI edycji raportu opracowanego w ramach projektu „Instrumentu Szybkiego Reagowania”, dotyczącego
sytuacji polskich przedsiębiorstw w ujęciu mikro i makroekonomicznym. Debata była transmitowana na żywo przez Internet oraz została zarejestrowana w formie video.

11. Debata ekspercka nt. finansowania rozwoju infrastruktury
Debata odbyła się 15 maja 2014 r. w Krynicy-Zdrój. Nad strategią rozwoju infrastruktury debatowali przedstawiciele sektora infrastruktury, instytucji finansowych, eksperci prawni oraz
przedstawiciele administracji. Tematyka obrad objęła finansowanie oraz zarządzanie rozwojem
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infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej jako elementem polityki makroekonomicznej. W spotkaniu wzięło udział 18 osób.

12. Debata on-line pn. „W jaki sposób utrzymać polską gospodarkę na ponad 4 proc. tempie
wzrostu PKB?”
Debata on-line odbyła się dnia 16 maja 2014 r. w Krynicy-Zdrój na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas 1,5 godzinnej debaty zostały poruszone kwestie dotyczące
prognoz dla polskiej Gospodarki w kontekście najnowszego raportu Instrumentu Szybkiego Reagowania. W debacie wzięli udział: Aleksandra Fandrajewska-Tomczyk (moderator dyskusji),
Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes PARP), prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Dyrektor Instytutu
Ekonomicznego NBP), dr Piotr Boguszewski (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Mirosław Gronicki (Minister finansów w latach 2004-2005), dr Krzysztof Kluza
(Dyrektor ds. Sektora Publicznego Getin Noble Bank SA) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W spotkaniu wzięły udział 24 osoby. Debata była transmitowana na żywo za pośrednictwem strony internetowej projektu ISR.

Ponadto przy okazji prowadzonych przez Fundację GAP działań świadczone były także usługi
w ramach umów sponsoringowych i reklamowych.
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2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAP
PRZYCHODY FUNDACJI


darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych



dotacje i granty



dochody z akcji charytatywnych

00,00 zł



działalność statutowa odpłatna

134 715,03 zł



przychody z działalności gospodarczej



odsetki z rachunku bankowego

495,92 zł



pozostałe przychody

577,02 zł

135 850,00 zł
6 720 397,59 zł

1 331 928,21 zł

WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH W 2014 ROKU NA CELE STATUTOWE I DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ:


realizację celów statutowych Fundacji – niewyodrębnionych projektowo



Projekt „Tajemniczy Ogród”



Projekt „Konferencja 25 lat Transformacji”



Projekt „VII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie”



Projekt „Festiwal Ballady Europy”

27 956,00 zł



Projekt „Album Janina Kraupe”

51 650,00 zł



Projekt „Sztuka i ….”

29 171,10 zł



Projekt „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (MOWES)

4 459 562,06 zł



Projekt „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” (NAWIKUS)

610 657,24 zł



Projekt „WIP – współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy
miejskiej Kraków” (WIP)

448 784,22 zł



Projekt „Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności
społecznej mieszkańców Małopolski”

330 711,18 zł



Projekt „Start w Biznes” (SwB)



Projekt „Jedność w Rozmaitości, Rozmaitość w Jedności” (JWR)



Projekt „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego” (MSDO)



Wartość przekazanych darowizn

328 087,20 zł
355 714,53 zł
33 885,33 zł
87 141,60 zł



działalność gospodarcza

172 790,75 zł



inne wydatki /koszty finansowe, NKUP, CIT-8/

977 073,62 zł
5 267,90 zł
41 419,60 zł
150 134,17 zł

3 389,95 zł
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DANE O :
A) LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI
na umowę o pracę – 12 osób, w tym na 31.12.2014 r. – 8 osób:
- Kierownik projektu NAWIKUS/Kierownik projektu JWR,
- Kierownik projektu WIP/Specjalista ds. promocji i monitoringu MOWES,
- Koordynator regionalny MSDO/Asystent SwB,
- Specjalista ds. produktu finalnego NAWIKUS/ Specjalista ds. promocji, animacji współpracy i partnerstwa MOWES,
- Asystent kierownika projektu NAWIKUS/Specjalista ds. promocji, animacji współpracy i
partnerstwa,
- Specjalista ds. usług MOWES,
- Specjalista ds. szkoleń i doradztwa MOWES,
- Specjalista ds. rozliczeń finansowych MOWES/ Specjalista ds. rozliczeń partnerstwa MOWES,
*w tym w działalności gospodarczej – 0 osób.
B) ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (BRUTTO)
1 575 197,54 zł
wynagrodzenia
0,00 zł
nagrody
0,00 zł
premie
WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIOWYCH NA UMOWĘ PRACĘ, bez składek ZUS
wynagrodzenia
284 762,35 zł
nagrody
00,00 zł
premie
00,00 zł
WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BRUTTO)
wynagrodzenia
11 081,73 zł
nagrody
00,00 zł
premie
00,00 zł
C) WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO ŁĄCZNIE
(BRUTTO)
członkom zarządu i innych organów Fundacji
nie wypłacano
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
nie wypłacano
D) WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO I HONORARIÓW, bez
składek ZUS
1 194 781,52 zł
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E) UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH Z PODZIAŁEM WEDŁUG ICH
WYSOKOŚCI, ZE WSAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK
ORAZ Z PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK
Fundacja udzieliła pożyczki Przedsiębiorstwu Społecznemu Agencji Artystycznej GAP Sp. z o.o.
na kwotę 140 000,00 zł.
F) KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU
ING Bank konto 84, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
53 594,62 zł
ING Bank konto 08, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
190 422,85 zł
ING Bank konto 90, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
19,33 zł
ING Bank konto 68 ..7109, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
16 118,54 zł
ING Bank konto 68 ..0372, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
151 162,91 zł
ING Bank konto 49, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
-19,91 zł
ING Bank konto 91, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
-19,01 zł
ING Bank konto 23, na dzień 31.12.2014 łączna kwota
12 546,09 zł
ING Bank konto 02, na dzień 31.12.2013 łączna kwota
ING Bank konto 60, na dzień 31.12.2013 łączna kwota
ING Bank konto 34, na dzień 31.12.2013 łączna kwota
ING Bank Lokata 84, na dzień 31.12.2013 łączna kwota

27 550,60 zł
165 475,72 zł
650,32 zł
130,51zł

G) WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH
AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK
W 2014 roku Fundacja nie nabyła obligacji i udziałów.
H) NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI KWOT WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE
Fundacja nie nabywała nieruchomości
I) NABYCIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ
5000,00
Fundacja nabyła w 2014 roku dwa laptopy o łącznej wartości 6300,00 zł i sprzęt muzyczny o
wartości 2065,00 zł.
J) WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZADZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH:
Aktywa
Zobowiązania

1 407 907,54 zł
1 189 549,69 zł
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K) DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH
ŚWIADCZEŃ:
Przychody działalności statutowej odpłatnej
134 715,03 zł
Koszty działalności statutowej odpłatnej
256 734,99 zł
Ł) INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
zobowiązania na dzień 31.12.2014
składane deklaracje

ZUS i US łącznie 10 385,82 zł
PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1R, VAT-7, CIT-8.

Załączniki :
1. Kopia bilansu rocznego Fundacji.
2. Kopia uchwały Rady Fundacji zatwierdzającej bilans.
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