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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. WŁADYSŁAWA 
SYROKOMLI

Nr domu 3 Nr lokalu 1

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-102 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 48-664-969-900

Nr faksu E-mail 
agnieszka.cudek@ideanova.org.pl

Strona www www.ideanova.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-01-09

2020-09-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36923018000000 6. Numer KRS 0000712784

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

Wiesław Cholewa Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Cudek Wiceprezes 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

Justyna Krzysztyńska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Kornelia Wyszyńska Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Tomczak Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA IDEANOVA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem głównym Fundacji są działania prowadzone  na rzecz projektowania 
przestrzeni miejskiej, w tym w szczególności nowych obiektów i jej 
rewitalizacji, oraz rozwoju i dostosowania infrastruktury transportowej do 
potrzeb mieszkańców, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego, 
w szczególności urbanistycznego, architektonicznego, i przyrodniczego 
polskich miast, a także działalności interwencyjnej, opartej na aplikacji 
internetowej mieszkańców polskich miast. Celami Fundacji są też działania 
w zakresie:
1) rozwoju wspólnot i całych społeczności polskich miast, oraz ich roli w 
regionach, 
w szczególności aktywizacji do udziału w kształtowaniu polityk i rozwiązań 
w mieście, 
i integracji środowiska podmiotów krajowych i zagranicznych 
zainteresowanych rozwojem polskich miast, ze szczególnym 
uwzględnieniem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski;
2) rozwoju świadomości obywatelskiej jak i znajomości kultury, w tym 
historii;
3) rozwoju bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora 
transportowego;
4) działalności oświatowej, w szczególności edukacji nieformalnej oraz 
nauki;
5) wsparcia rozwoju gospodarczego w tym przedsiębiorczości;
6) wsparcia rozwoju techniki i innowacyjności w obszarze transportu, 
urbanistyki i architektury, w tym rozpowszechniania i wdrażania nowych 
rozwiązań;
7) promocji osiągnięć polskich w dziedzinie urbanistyki, architektury, w 
tym twórczości artystycznej, z szczególnym uwzględnieniem architektury 
nowoczesnej w kraju i za granicą;
8) wspierania innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, 
działających w obszarach celów statutowych Fundacji;
9) działalności dobroczynnej w tym charytatywnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) projektowanie i udostępnianie aplikacji lub innych narzędzi 
informatycznych, w szczególności interaktywnej aplikacji na urządzenia 
mobilne i powiązanego z nią serwisu internetowego;
2) tworzenie, prowadzenie stron www, portali, wortali, blogów, forów lub 
list dyskusyjnych oraz innych narzędzi do komunikacji i przekazywania 
treści elektronicznie;
3) organizację i prowadzenie konkursów, w szczególności konkursów 
architektoniczno - plastycznych;
4) przygotowywanie koncepcji, projektów, ekspertyz, badań, raportów, 
analiz, opinii i stanowisk, 
w tym opracowanie koncepcji, wizualizacji plastycznych i 
architektonicznych;
5) organizację społecznych debat publicznych oraz konsultacji;
6) działania i kampanie informacyjne, społeczne lub promocyjne, w 
szczególności wspierające rozwój 
i promujące twórczość młodych, wyróżniających się architektów, 
projektantów, inżynierów oraz architektów zieleni;
7) udzielanie wsparcia, w tym promocyjnego, materialnego, 
merytorycznego lub finansowego, 
w szczególności dla projektów lub pomysłów wyłonionych w konkursach 
lub w innych działaniach Fundacji, inicjatyw lokalnych zbieżnych z 
działaniami Fundacji, jak i wydarzeń promujących cele Fundacji;
8) organizację wydarzeń publicznych jak zgromadzenia, festiwale, gale, 
wystawy i targi; 
9) organizację spotkań, zajęć, ćwiczeń, szkoleń i warsztatów;
10) organizację seminariów, konferencji, sympozjów, wykładów;
11) organizacja stypendiów, wymian, wizyt studyjnych, stażów, praktyk, w 
tym o charakterze międzynarodowym, z szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb kierunków architektonicznych, planistycznych, ładu 
przestrzennego, designu, plastycznych, budowlanych i podobnych na 
wyższych uczelniach z terenu Polski;
12) działalność doradczą i konsultacyjną;
13) działalność wydawniczą;
14) organizowanie i udzielanie wsparcia dla osób potrzebujących.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Przyjęto, że dla realizacji wyżej wymienionych celów Fundacja IDEANOVA przewiduje następujące metody i sposoby działań:
• konkursy, w szczególności architektoniczne, plastyczne i literackie, wydarzenia typu wystawy, gale towarzyszące działaniom 
konkursowym,
• działania i kampanie informacyjne, społeczne lub promocyjne lub inne spotkania w tym o charakterze edukacyjnym, również 
poprzez strony www, blogi, fora lub listy dyskusyjne,
• wsparcie dla projektów wyłonionych w konkursach Fundacji.
Działania te są planowane i realizowane projektowo, łącząc różne rodzaje sposobów, z uwzględnieniem możliwości ich 
cyklicznego powtarzania. Przyjęto również, że działania mogą być realizowane odpłatnie lub nieodpłatnie. Przy czym w 2020 
roku wszystkie poniżej wymienione działania były prowadzone w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

1. Ogólnopolski Konkurs Architektoniczny “Kapsuła Czasu”
Fundacja IDEANOVA (wcześniej TworzyMY Kraków) w pięciu pierwszych miesiącach 2020 roku kontynuowała działania 
rozpoczęte w 2019 r. polegające na finalizacji konkursu architektonicznego „Kapsuła Czasu”, w postaci procesu budowy 
zwycięskiego konceptu. W pracowni Artystycznej Jana Wojdyło „Finearts” powstał projekt wykonawczy i odlew rzeźby „Kapsuła 
Czasu”. Na początku marca 2020 r. zakończono budowę dwóch pierwszych etapów , tj. postumentu i dolnej części rzeźby, 
natomiast kopuła kapsuły powstała w kwietniu 2020 r. Zmontowana i gotowa do ekspozycji Kapsuła Czasu została 
przetransportowana do Krakowa na początku maja 2020 r. 
Fundacja rozpoczęła przygotowania do organizacji uroczystości odsłonięcia rzeźby oraz umieszczenia w jej wnętrzu prac 
plastycznych i literackich powstałych w ramach ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu”. W tym celu, podjęto 
starania o uzyskanie zgody od Urzędu Miasta Krakowa na postawienie rzeźby na Placu Szczepańskim, 21. maja 2020 roku.  Dwa 
dni później, tj. 23. maja planowany był festyn, połączony z unikatową na światową skalę uroczystością uchylenia kopuły rzeźby i 
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umieszczenia w jej wnętrzu futurologicznych prac plastycznych i literackich. Niestety masowy charakter imprezy musiał zostać 
przeniesiony na miesiące jesienne, z powodu epidemii wirusa SARS CoV-2. Pierwsza inauguracja wymiaru architektonicznego 
rzeźby Kapsuła Czasu nastąpiła 1 czerwca 2020 roku w prestiżowej lokalizacji przed gmachem głównym Muzeum Narodowego w 
Krakowie. W wyniku zorganizowanej konferencji prasowej, informacja o odsłonięciu rzeźby trafiła do 1 500 000 odbiorców. 
Kapsuła Czasu pozostała przed Muzeum Narodowym do 31 lipca 2020 roku, następnie była gościem kompleksu kawiarniano-
kulturalnego przy ul. Dolnych Młynów 5 w Krakowie. Dzięki ogólnokrajowemu poluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa, możliwe było zorganizowanie uroczystości zamknięcia Serca Kapsuły Czasu, która odbyła się 5 września 2020 
roku. Patronem Honorowym wydarzenia był Marszałek Województwa Małopolskiego. 
Równocześnie Fundacja IDEANOVA podjęła starania o wyznaczenie miejsca lokalizacji bazowej, mobilnej instalacji 
architektonicznej „Kapsuła Czasu”. W wyniku współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, lokalizacją tą został Kampus 600-lecia 
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie Kapsuła była eksponowana do końca 2020 roku.  
Kapsuła Czasu, jako obiekt mobilny będzie w 2021 roku eksponowana w szeregu prestiżowych lokalizacji w Polsce. W wyniku 
działań Fundacji, ustalono kalendarz podróży Kapsuły na 2021 rok. W jego skład wchodzi ekspozycja rzeźby na terenie Łódzkiej 
Manufaktury, na warszawskich Bulwarach Wiślanych u stóp Syreny oraz na promenadzie w centrum Giżycka. Następnie planuje 
się w miesiącach jesiennych, powrót rzeźby na Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Ogólnopolska Akcja Społeczna “Serce Kapsuły Czasu” - konkurs literacki i plastyczny
W przeciągu pierwszych miesięcy 2020 roku, równocześnie z trwającymi działaniami w zakresie konkursu architektonicznego 
„Kapsuła Czasu”, Fundacja IDEANOVA (dawniej TworzyMY Kraków) kontynuowała Ogólnopolską Akcję Społeczną „Serce Kapsuły 
Czasu”. Rozpoczęta w 2019 roku III edycja akcji została zakończona, prace uczestników zostały poddane ocenie, a w ślad za tym, 
również rozesłano wyniki i certyfikaty wszystkim biorącym w niej udział. Ogłoszono IV edycję akcji, ostatnią mającą charakter 
konkursu literacko-plastycznego. W wyniku trwającego nieprzerwanie naboru prac do akcji, zebrano łącznie blisko 1000 
kolejnych dzieł autorów z całej Polski.
Równocześnie opracowano nowy regulamin Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu”, który będzie obowiązywał od 1. czerwca 
2020 roku. Jego charakterystyką jest możliwość przesyłania prac w ramach akcji za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej 
„Kapsuła Czasu”. Ponadto poszerzono wachlarz możliwości formatów prac o nagrania audio i audio-video. Takie działania mają 
na celu ułatwienie uczestnikom akcji wysyłania prac i nagrań oraz odejście od analogowych formatów, na rzecz multimedialnych 
i innowacyjnych form współpracy w ramach trwającego przedsięwzięcia. Zespół Fundacji wychodzi bowiem 
z założenia, że możliwość wejścia w „interakcję” z Kapsułą Czasu, w czasie rzeczywistym, 
tj. podczas obserwacji rzeźby, stanie się wartością dodaną do projektu.
W chwili uroczystości zamknięcia „Serca Kapsuły Czasu”, która odbyła się podczas festynu rodzinnego na Placu Szczepańskim w 
Krakowie, 5 września 2020 roku, Fundacja IDEANOVA dysponowała przeszło 3 000 prac plastycznych i literackich, zebranych 
podczas wszystkich dotyczasowych edycji akcji. Podczas uroczystości, przeprowadzonej w reżimie sanitarnym, związanym z 
pandemią koronawirusa, odbyły się warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży. Ich uczestnicy mieli okazję przygotować własne 
prace plastyczne i literackie, opisujące świat dalekiej przyszłości. Wszystkie dzieła zostały zamknięte w Kapsule Czasu.  
Z uwagi na duże zainteresowanie społeczne akcją, oraz plany ekspozycji rzeźby w innych miastach,  Zespół Fundacji postanowił 
przeorganizować przedsięwzięcie, nadając mu charakter akcji ciągłej. Do końca 2020 roku Fundacja IDEANOVA zgromadziła 
blisko 4000 prac plastycznych i literackich opisujących Polskę w 2120 roku. 

3. Międzynarodowy  Konkurs Architektoniczny “24-godzinny Zegar Słoneczny”
Jednym z celów działania Fundacji IDEANOVA jest organzacja cyklicznych konkursów architektonicznych. W drugiej połowie 
2020 roku Fundacja prowadziła działania polegające na organizacji kolejnego konkursu architektonicznego, adresowanego do 
artystów i projektantów przestrzeni, architektów, urbanistów, rzeźbiarzy i innych (także studentów uczelni wyższych), którego 
celem jest wyłonienie najlepszego konceptu (wartościowego zarówno pod względem projektowym, artystycznym, jak i 
użytkowym), w postaci małej lub średniej formy architektonicznej, przedstawiającej wyobrażenie autora na temat 
całodobowego zegara słonecznego. W zamyśle organizatora, konkurs ten ma zasięg międzynarodowy.
W tym celu, w pierwszej kolejności zostało wyłonione  gremium jurorskie, w skład którego weszli wybitni specjaliści z dziedziny 
architektury, mechaniki, astronomii, sztuki, rzeźby i mediów fachowych, wywodzący się ze środowisk uniwersyteckich. 
Członkowie Jury zobowiązali się współpracować z Fundacją IDEANOVA na zasadach pro bono, tj. nieodpłatnie. W skład sądu 
konkursu architektonicznego na projekt „24-godzinnego Zegara Słonecznego” weszli:
1) Sędzia - Magdalena Doksa-Tverberg – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta 
Krakowa
2) Sędzia - dr hab., prof. ASP Ewa Janus – Pracownik Katedry Rzeźby, do niedawna dziekan Wydziału Rzeźby Krakowskiej ASP  
3) Sędzia - Katarzyna Opałka – przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Krakowa,
4) Sędzia - dr Agnieszka Łakoma – Plastyk Miasta Krakowa, przedstawicielka Urzędu Miasta Krakowa, 
5) Sędzia - Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna tematycznego, architektonicznego magazynu "Architektura&Biznes", 
6) Sędzia - Wiesław Cholewa – fundator i założyciel IDEANOVA, społecznik i działacz na rzecz rozwoju polskich miast,   
7) Sędzia - Stanisław Deńko – wybitny architekt, który miał okazję pracować przy projektach m.in. Auditorium Maximum UJ oraz 
Muzeum Tadeusza Kantora Cricoteka,
8)  Sędzia  - Radosław Kosarzycki – popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy,
9) Sędzia - dr Marcin Mielczarek – adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
10) Sędzia - dr hab., prof. UJ Marian Soida – Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
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Krakowie,
11) Sędzia - Karol Wójcicki – pasjonat nocnego nieba, popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, prezenter telewizyjny,
12) Sędzia - prof. dr. hab. inż. Zbigniew Zembaty – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
 
Podczas organizacji konkursu, celem Fundacji było pobudzenie twórczej wyobraźni i zainicjowanie eksperymentu 
intelektualnego zrealizowanego w formie wartościowej artystycznie formy przestrzennej, odpowiadającej na wszechstronnie 
rozumiane potrzeby „człowieka myślącego”. Od autorów oczekuje się, że propozycje rozwiązań projektowych będą pod 
względem kontekstualnym, formalnym i treściowym adekwatne do ideowych założeń konkursu, a zatem posłużą odkrywaniu w 
perspektywie czasowej 100 lat nowych idei – użytecznych i wzbogacających świat wartości ogólnoludzkich.
W 2020 roku Fundacja IDEANOVA oprócz skompletowania Jury oraz przygotowania pełnej dokumentacji konkursowej, tj. 
regulaminu, formularzy uczestników oraz wymogów technicznych powstającej rzeźby, wystąpiła z propozycją współpracy przy 
projekcie do szeregu podmiotów. W wyniku tych starań do przedsięwzięcia w charakterze patronów 
i partnerów dołączyli: 
• Patroni Honorowi: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Łodzi.
• Partnerzy: Magiczny Kraków, Związek Polskich Artystów Plastyków, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
• Partnerzy naukowi: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Politechnika 
Wrocławska, Politechnika Opolska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu.
• Patroni Medialni: Interia, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Magazif, Architektura i Biznes, Zawód: Architekt, Kultura i Sztuka, 
Astronomia, MadWhite, Label, Urania, StudentNews.pl, Onet, Telestudent oraz DlaStudenta.pl.
Informacja o inauguracji zgłoszeń do konkursu, która rozpoczęła się  z dniem 1 grudnia 2020 roku, pojawiła się w szeregu relacji 
medialnych, które dostępne są na dedykowanej konkursowi stronie www.ideanova.org.pl/zegarsloneczny.
Ponadto w 2020 roku pozyskano stosowne zgody od właściciela terenu, na którym ma być usytuowana rzeźba architektoniczna 
„24-godzinny Zegar Słoneczny”. Lokalizacją bazową będzie plac u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu, przy ul. Powiśle 11 w 
Krakowie. Dysponentem tego terenu jest Zarząd Zieleni Miejskiej, którego przedstawiciele znajdują się w składzie Gremium 
Jurorskiego Konkursu. 

4. Inne działania towarzyszące programowi działań konkursowych
Fundacja IDEANOVA (dawniej TworzyMY Kraków) przeprowadziła 2020 roku przeprowadziła szereg przedsięwzięć mających 
charakter wspierający w stosunku do działań konkursowych, będąc jednocześnie ich komplementarną częścią i wsparciem 
promocyjnym.
Informacja o przedsięwzięciu pn. „Kapsuła Czasu” pojawiła się w szeregu relacji medialnych, wśród nich znalazły się materiały 
między innymi w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej.
11. stycznia 2020 r. Fundacja wzięła udział (w charakterze wykładowcy), w Yukiconie - prowadząc jeden z paneli podczas 
konwentu fanów futurystki i sztuki japońskiej. Zespół Fundacji TworzyMY Kraków zaprezentował wykład na temat wyobrażeń 
przyszłości ludzi końca wieku XIX. Wydarzenie dało początek serii zgłoszeń do akcji „Serce Kapsuły Czasu” oraz zaproszeń na 
konwenty w pierwszej połowie roku.
Do końca lutego 2020 r. trwała edycja specjalna konkursu „Serce kapsuły Czasu”, prowadzona przy współudziale czasopisma 
„Nowa Fantastyka”. W marcu br. jury konkursu złożone z dwóch redaktorów „Nowej Fantastyki” dokonało wyboru najlepszej 
spośród zgłoszonych prac literackich. Jej autor otrzymał od Fundacji IDEANOVA voucher dla dwóch osób na weekendowy wyjazd 
do Beskidu Wyspowego.
W kwietniu 2020 r. powstała tematyczna strona internetowa, poświęcona wyłącznie przedsięwzięciu mobilnej rzeźby 
architektonicznej „Kapsuła Czasu” oraz Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Serce Kapsuły Czasu” – www.kapsulaczasu.org. 
Natomiast w maju 2020 r. została opublikowana w Sklep Play i App Store bezpłatna aplikacja mobilna „Kapsuła Czasu”, za 
pośrednictwem której użytkownicy mogą wysłać swoje prace i nagrania oraz zlokalizować aktualne miejsce ekspozycji rzeźby. 
Fundacja IDEANOVA (dawniej TworzyMY Kraków) przedsięwzięła działania, zmierzające do podjęcia współpracy z Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Urzędem Miasta Łodzi, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa oraz 
Urzędem Miasta Giżycko. Zamierzonym efektem tej współpracy jest ekspozycja rzeźby „Kapsuła Czasu” w miesiącach letnich 
2020 r. na placu przed gmachem głównym Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w późniejszym terminie, na terenie Kampusu 
600-lecia Odnowienia UJ. Kapsuła Czasu będzie dostępna dla oglądających na terenie kompleksu przy ul. Dolnych Młynów 10, a 
także na Placu Szczepańskim w Krakowie, gdzie we wrześniu 2020 r. odbędzie się uroczystość zamknięcia Serca Kapsuły Czasu. 
Fundacja dokłada wszelkich starań aby „Kapsuła Czasu” była eksponowana w miejscach publicznych, łatwo dostępnych dla 
zwiedzających, jednocześnie mających charakter lokalizacji prestiżowych. W wyniku tych działań Kapsułą Czasu będzie 
eksponowana w 2021 roku na terenie Łódzkiej Manufaktury, na warszawskich Bulwarach Wiślanych u stóp Syreny oraz na 
promenadzie w centrum Giżycka. Następnie planuje się w miesiącach jesiennych 2021 roku, powrót rzeźby na Kampus 600-lecia 
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Fundacja IDEANOVA nie działa na rzecz odbiorców innych, niż wymienieni w punkcie 2.1.

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

1500000

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja IDEANOVA prowadziła ogólnopolską 
akcję społeczną  pn. "Serce Kapsuły Czasu". Akcja 
miała charakter konkursu literacko-plastycznego, 
adresowanego do dzieci i młodzieży w całej 
Polsce. Ponadto Fundacja równolegle prowadziła 
pozostałe pozaszkolne formy edukacji w zakresie 
nieodpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
festynów i festiwali.
Równolegle Fundacja IDEANOVA ogłosiła kolejny 
konkurs architektoniczny na projekt małej formy 
artystycznej w temacie "24-godzinnego Zegara 
Słonecznego".

85-59-B 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 156 449,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 146 985,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja IDEANOVA zakończyła trwający 
konkurs architektoniczny na małą formę 
artystyczną w tematyce "Kapsuły Czasu". Rzeźba 
została wybudowana i odsłonięta na placu przed 
gmachem Muzeum Narodowego w Krakowie. W 
trybie ciągłym Fundacja zabiega o ekspozycję 
rzeźby w najbardziej prestiżowych lokalizacjach 
w Polsce. W wyniku tych działań, w 2020 roku, 
rzeźba była eksponowana na terenie Muzeum 
Narodowego w Krakowie, na Placu Szczepańskim 
w Krakowie, a także pozyskała lokalizację 
bazową, którą jest Kampus 600-lecia 
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Równocześnie Fundacja IDEANOVA 
rozpisała kolejny, międzynarodowy konkurs 
architektoniczny na projekt unikatowego 24-
godzinnego Zegara Słonecznego.

94-99-z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 9 464,85 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 146 985,00 zł

2.4. Z innych źródeł 9 464,85 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

30 805,00 zł

116 000,00 zł

180,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 50 783,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 152 621,22 zł 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

96 201,44 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,88 zł

56 418,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: zwolnienie z zapłaty składek ZUS od 
wynagrodzeń pracowników za 03-05/2020 z powodu pandemii COVID-
19.

nie korzystała

146 985,18 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,94 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 100 044,50 zł

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

100 044,50 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 195,25 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 306,37 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

87 274,50 zł

87 274,50 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 770,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 100 044,50 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 966,18 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 561,17 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wiesław Cholewa - Prezes Zarządu
Agnieszka Cudek - Wiceprezes 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-05-28
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