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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica REJA Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@drachma.org.pl Strona www www.drachma.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-01-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24084899700000 6. Numer KRS 0000298899

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

Mirosław Szewieczek Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Iwona Śmitkowska-
Hańderek

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Iwacz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA DRACHMA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem fundacji jest działalność odpłatna i nieodpłatna w zakresie:
1. Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako 
jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, 
funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez edukację, 
wsparcie, pomoc i służbę wzajemną;
2. Ewangelizacja społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i 
jedności, poprzez edukację oraz jednoczenie różnego rodzaju podmiotów 
społecznych;
3. Pomoc społeczna najbardziej potrzebującym, którymi są: osoby 
niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem 
społecznym, a także ich rodziny;
4. Upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem 
staje się kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę 
reprezentowane w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, a skali 
lokalnej, europejskiej i światowej.
5. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów 
sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa 
inspirowanych wizją chrześcijańską;
6. Inicjowanie i wspieranie ruchów samopomocowych i 
woluntarystycznych;
7. Wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony 
zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kształtowanie 
przyjaznych przyrodzie postaw społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających schronienie, posiłki, 
pomoc, pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i zawodową;
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez szkolenia i kursy, 
tworzenie programów
i instytucji zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe i społeczne tym, 
którzy tego potrzebują;
3. Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, 
prowadzenie własnych gospodarstw ekologicznych, warsztatów 
rzemieślniczych, sklepów, punktów usług wielobranżowych, powoływanie 
spółdzielni, spółek, zrzeszeń gospodarczych;
4. Wzajemną pomoc i współpracę, inicjowanie i wspieranie ruchów 
samopomocowych;
5. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego;
6. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i 
sumienności wśród osób zaangażowanych w działalność Fundacji;
7. Współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w Polsce i 
zagranicą,
8. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak: konkursy, 
aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych;
9. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących osoby i 
środowiska zaangażowane
w działalność Fundacji, takie jak imprezy o charakterze kulturalnym i 
towarzysko-rekreacyjnym;
10. Wydawanie własnych czasopism i samodzielnych publikacji;
11. Poszukiwanie pozytywnych i konstruktywnych rozwiązań formacyjnych 
społeczeństwa
i tworzenie warunków do odbudowywania osobowości zniszczonej przez 
system totalitarny w Polsce;
12. Podejmowanie formacji dzieci i młodzieży poprzez różne formy 
wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współdziałanie z różnymi 
środowiskami zajmującymi się edukacją młodzieży;
13. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania podjęte przez organizację w okresie sprawozdawczym:
1. Zajęcia artystyczne
a) IV Międzynarodowe Warsztaty Gospel – trzydniowe warsztaty z udziałem ok. 350 osób. W trakcie 
zajęć młodzi ludzie uczyli się wspólnego wykonywania utworów gospel. 
Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczestnicy wystąpili podczas koncertu z udziałem publiczności, 
prezentując utwory przygotowane w trakcie warsztatów.
Uczestnikami były zainteresowane osoby, bez względu na wiek i umiejętności wokalne, również osoby 
niepełnosprawne wspierane przez wolontariuszy.
b) Warsztaty artystyczne dla dziewcząt z klas gimnazjalnych – w trakcie cotygodniowych spotkań 
dziewczęta uczyły się wykonywania różnych przedmiotów do własnego użytku. Były to rzeczy 
wykonywane m.in. z materiałów recyklingowych, biżuteria z koralików, maskotki z resztek materiałów, 
itp.
c) Warsztaty plastyczne dla dzieci – cotygodniowe spotkania dla dzieci ze świetlicy środowiskowej. 
Celem zajęć było zapoznanie dzieci z różnymi technikami wykonywania prac plastycznych z 
równoczesnym zachęceniem do wykorzystania własnych pomysłów i rozwijania wyobraźni. 
d) Projekt „Wyobraźnia i zręczne ręce drogą do własnego stylu” – projekt współfinansowany przez 
Gminę Bielsko-Biała. W ramach tego projektu w ciągu 2 dni zrealizowano 6 warsztatów, w trakcie 
których uczestnicy, pod okiem instruktorek, wykonywali różne przedmioty z materiałów 
recyklingowych. Były to: korale z materiału, wiklina papierowa, wyroby
z butelek plastikowych, wyroby z modeliny fimo i wykonywane szydełkiem oraz metodą sutaszu.
e) Recykling ma sens II – projekt współfinansowany przez Gminę Bielsko-Biała. Realizacja projektu 
obejmowała 6 warsztatów rękodzielniczych z udziałem ok. 50 osób. Warsztaty obejmowały: 
wytwarzanie przedmiotów użytkowych i ozdobnych z butelek plastikowych, wykonywanie biżuterii 
tekstylnej z wykorzystaniem bawełnianych koszulek, szycie toreb
z banera reklamowego, wykonywanie nowych przedmiotów techniką decoupage z wykorzystanie 
starych i podniszczonych rzeczy, wykonywanie wikliny papierowej z użyciem starych gazet, 
wykonywanie biżuterii w technikach mieszanych z wykorzystaniem różnych drobiazgów „zalegających” 
w domu. Projekt zakończono konkursem z nagrodami.
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych
a) Cykliczne spotkania tematyczne osób niepełnosprawnych - w siedzibie fundacji odbywały się (średnio 
dwa razy w miesiącu) spotkania osób niepełnosprawnych z udziałem wolontariuszy. Tematy spotkań 
były ustalane przez samych uczestników. W zależności od ich wyboru zorganizowano: karaoke, 
oglądanie filmów i wymiana opinii na ich temat, dyskusje dotyczące przeczytanych reportaży, 
wspomnienia z wakacji, grę w bocci, itp.
b) Projekt „Jestem z tej bajki” – celem projektu była aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez 
zaproszenie ich do udziału w stylizacji, sesji fotograficznej, a następnie wystawie plakatu, w której 
wizerunki uczestników wkomponowane zostały w plakat reklamowy.  Reklamowane produkty, usługi i 
akcje były fikcyjne. Wystawa została zaprezentowana
w Galerii Sfera II w Bielsku-Białej, gdzie mogło ją obejrzeć wielu mieszkańców miasta. Poprzez taki 
niekomercyjny przekaz reklamowy autorzy chcieli skłonić odbiorców do refleksji
i przypomnieć, że „wszyscy jesteśmy z jednej bajki”.
c) Wspieranie osób starszych i chorych – Fundacja podjęła się finansowania całodobowej opieki 
podopiecznych (osób starszych, chorych) na podstawie porozumienia z profesjonalną firmą zajmującą 
się tego typu działaniami. Podopieczni zostali wyposażeni w urządzenia pozwalające na stały 
monitoring i kontakt z nimi oraz udzielenie wymaganej pomocy w  razie potrzeby.
3. Wypoczynek, sport i turystyka
a) „Nasze wędrowanie” – projekt współfinansowany przez Gminę Bielsko-Biała obejmujący
6 wycieczek w góry (Beskid Śląski i Mały), w tym jedną dwudniową. Uczestnikami były zainteresowane 
osoby, mieszkańcy Bielska-Białej - dzieci, młodzież, dorośli w różnym wieku. Często całe rodziny. 
Wycieczki odbywały się pod opieką przewodników - wolontariuszy.
Podczas tych wypraw uczestnicy mieli możliwość nie tylko aktywnego spędzenia czasu, ale również 
poznania pięknych okolic naszego regionu, jego historii, kultury i przyrody. W trakcie dwudniowego 
pobytu odwiedzono Babiogórski Park Narodowy, a wieczorem odbyło się  integracyjne  ognisko z 
pieczeniem kiełbasek i konkursami wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej, w różnych przedziałach 
wiekowych. Dla najlepszych były nagrody.
b)  „Poznajemy nasze miasto” – projekt współfinansowany przez Gminę Bielsko-Biała. Projekt miał na 
celu zaznajomić mieszkańców Bielska-Białej z historią, kulturą i architekturą miasta. Były to 4 wyjścia w 
różne rejony. Odwiedzono: Starówkę, Stare Bielsko, Cygański Las, Mikuszowice Krakowskie. Trasy 
zostały tak ustalone, aby w wycieczkach mogły wziąć udział osoby niepełnosprawne. Dodatkowo 
zorganizowano dwa wykłady związane z historią miasta: „Najstarsze dzieje miasta Bielska”, 
„Przemysłowcy Bielska i Białej i ich wpływ na rozwój miasta”. Na zakończenie przygotowano prezentację 
filmów o Bielsku-Białej, a podsumowaniem był konkurs wiedzy o mieście z nagrodami. 
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c) Mini szkółka hokejowa, rolki – w okresie zimowym prowadzono treningi gry w hokeja, a po 
zakończeniu sezonu jazdy na rolkach. W zajęciach uczestniczyli: dzieci, młodzież, dorośli z Bielska-Białej 
i okolic. Stworzono możliwość nieodpłatnego uczestnictwa dzieciom ze świetlicy środowiskowej oraz 
młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu pod okiem 
instruktorów. Dla uczestników zorganizowano wielobój łyżwiarski z nagrodami, ufundowanymi przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. Poza sezonem zimowym odbywały się warsztaty nauki jazdy i 
hokeja na rolkach dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu zorganizowano turniej hokeja na rolkach, 
wielobój na rolkach o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty, zabawy i pokazy na rolkach dla rodzin oraz 
Nightskating ulicami miasta – pierwsza tego typu impreza w Bielsku-Białej.
4. Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
a) „Gra dla jedności” – w okresie od maja do końca czerwca 2013 odbywały się regularne treningi piłki 
nożnej dla kilkunastoletnich dzieci. Projekt miał na celu promowanie zdrowego stylu życia i 
wychowywanie dzieci  przez sport. W zajęciach prowadzonych przez profesjonalnego piłkarza 
uczestniczyły dzieci ze świetlicy środowiskowej. Odbywały się one raz w tygodniu, na boisku 
udostępnionym przez dyrekcję jednego z gimnazjów w Bielsku-Białej. 
b) Współudział w zorganizowaniu wakacyjnego wyjazdu dzieci na kolonię do Łeby – Fundacja uzyskała 
11 miejsc na nieodpłatny wyjazd wakacyjny nad morze dla dzieci z ubogich rodzin     z Bielska-Białej. 
Organizatorem wyjazdu było Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dzięki tej współpracy grupa dzieci 
wyjechała na 2-tygodniową kolonię do Łeby. Dzieci miały zapewniony dojazd do Katowic i powrót do 
Bielska-Białej.
5. Współpraca z Rodzinnym Domem Czasowego Pobytu dla Dzieci „Sindbad” w Ustroniu – fundacja 
włączyła się w organizację pomocy dzieciom przebywającym w ośrodku. Wolontariuszki fundacji 
zorganizowały, w uzgodnieniu z kierownictwem „Sindbada”, zbiórkę  środków czystości w jednym z 
bielskich liceów.
6. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym
a) Nauka języka niemieckiego – nieodpłatne zajęcia nauki języka niemieckiego dla osób dorosłych, 
również niepełnosprawnych, były organizowane cotygodniowo w siedzibie fundacji.  Spotkania były 
prowadzone w oparciu o materiały przygotowywane przez lektora.
b) Nauka języka włoskiego dla dorosłych – cotygodniowe, nieodpłatne zajęcia nauki języka włoskiego 
obejmujące pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie. Zajęcia były urozmaicone prezentacją filmów, 
poznawaniem miejsc we Włoszech, które warto zwiedzić, słuchaniem muzyki włoskiej, 
przygotowywaniem włoskich potraw, kolędowaniem po włosku. 
c) Nauka języka włoskiego dla dzieci – nauka języka dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z elementami 
zabawy (malowanie kredkami, liczenie liści, herbatka po włosku, itp.). Zajęcia były prowadzone z 
udziałem dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w jej siedzibie.
d) Projekt „Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” – zorganizowano warsztaty dla grupy 6 
osób w ramach projektu ogłoszonego przez Amnesty International. Miał on na celu uświadomić 
młodym ludziom, że są współodpowiedzialni za społeczność, której są członkami  i mogą dokonywać 
realnych zmian na jej rzecz. Mieli nauczyć się reagowania na problemy lokalne oraz wprowadzać w 
życie swoje pomysły. Zajęcia prowadzone był pod kierunkiem opiekuna na podstawie scenariuszy 
otrzymanych z Amnesty International. Oprócz warsztatów w siedzibie Fundacji uczestnicy mieli dostęp 
do kursu e-learningowego z grami edukacyjnymi i konkursami, drobnymi zadaniami, filmikami. 
Zorganizowano także odwiedziny w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej, aby młodzi ludzie mogli 
dowiedzieć się więcej na temat tej instytucji.
e) „Kulinarna piaskownica”- warsztaty kulinarne dla dorosłych, dzieci z domu dziecka i świetlicy 
środowiskowej. Fundacja rozpoczęła cykl spotkań mających na celu propagowanie zdrowego 
odżywiania i budowanie relacji międzyludzkich w trakcie wspólnie wykonywanych prac oraz 
integrowaniu dzieci i dorosłych z różnych środowisk. W serdecznej, przyjacielskiej atmosferze 
uczestnicy zajęć przygotowywali potrawy pod okiem instruktora, aby następnie usiąść przy wspólnym 
stole i degustować sporządzone posiłki. Jednocześnie zapoznawani byli
z zasadami zdrowego odżywiania i tajnikami sztuki kulinarnej.
7. Działania formacyjne o charakterze religijnym.
8. działania w zakresie opieki i ochrony zwierząt.

W czerwcu 2013 Fundacja włączyła się w organizację imprezy o charakterze otwartym - Święto Życia w 
Oświęcimiu. Ulicami miasta przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Liczny udział całych rodzin z diecezji 
bielsko-żywieckiej był świadectwem, że rodzina i życie ludzkie są ważnymi wartościami. Finałem był 
piknik rodzinny na stadionie MOSiR z konkursami i turniejami oraz udziałem zespołów Concentus, Arka 
Noego, Arkadio i Luxtorpeda.

Ponadto organizowane były jednorazowe przedsięwzięcia takie, jak: Wigilia dla osób starszych z osiedla 
na którym mieści się siedziba Fundacji, wspólne kolędowanie dla zainteresowanych osób,  jednodniowa 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

6000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

działania w zakresie opieki i ochrony zwierząt

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wycieczka w okoliczne góry dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,  spotkania z podróżnikami i relacje z 
egzotycznych wypraw.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

- warsztaty muzyki 
gospel,

85.52.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

- Mini szkółka hokejowa 
dla dzieci i młodzieży, 
zajęcia na rolkach

85.51.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

turystyka i krajoznawstwo - wycieczki w góry w 
ramach projektu "Nasze 
wędrowanie",

- zwiedzanie miasta 
Bielsko-Biała w ramach 
projektu "Poznajemy 
nasze miasto",

79.12.Z

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

- warsztaty plastyczne dla 
dzieci ze świetlicy 
środowiskowej,
- warsztaty artystyczne dla 
dziewcząt w wieku 
gimnazjalnym,
- warsztaty w ramach 
projektu Recykling ma 
sens II,
- warsztaty artystyczne w 
ramach projektu 
"Wyobraźnia i zręczne 
ręce drogą do własnego 
stylu"

85.52.Z

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

- zajęcia nauki języka 
niemieckiego,
- zajęcia nauki języka 
włoskiego dla dorosłych i 
dzieci,
- projekt Amnesty 
International „Prawa 
człowieka: TERAZ! To jest 
w Twoich rękach”,
- projekt "Kulinarna 
piaskownica"

85.59.A
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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 wyników/zysków i strat) 203 654,40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 300,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 995,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 32 828,00 zł

d) Przychody finansowe 301,38 zł

e) Pozostałe przychody 127 230,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 300,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 80 089,41 zł

0,00 zł

40 559,34 zł

39 530,07 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

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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.11.Z - usługi reklamowe

58.19.Z - przygotowanie projektu i wydanie kalendarza 
na 2014 rok

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 43 849,62 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 300,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -20 754,71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -45 098,13 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 32 731,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 11 366,89 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 43 849,62 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 233 490,99 zł 43 849,62 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

76 904,33 zł 20 775,11 zł

76 093,13 zł 23 074,51 zł

97,00 zł

112,81 zł

44 334,95 zł

35 948,77 zł 0,00 zł

1 wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej 3 730,01 zł

2 ochrona zwierząt 2 232,01 zł

3 działalność w zakresie kultury i sztuki 23 074,51 zł

4 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 1 815,69 zł

1 podopieczni 12 997,40 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 32 731,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,7 etatów

24,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0,00 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)

10,00 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

0,00 osób

10,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 46 869,30 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18 900,00 zł

18 900,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 27 969,30 zł

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

27 969,30 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 23 356,30 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 613,00 zł

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

97,00 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)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3 905,78 zł

18,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

3,00 osób

15,00 osób

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)

34,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

34,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Wyobraźnia i zręczne ręce 
drogą do własnego stylu

Przeprowadzone warsztaty 
miały na celu propagowanie 
samodzielnego tworzenia 
swojego stylu i kształcenie 
umiejętności wykonywania 
różnych przedmiotów w 
różnych technikach. 
Wykonywanie przedmiotów z 
materiałów recyklingowych 
miało zwrócić uwagę młodzieży 
na możliwości odzyskiwania 
surowców.

Gmina Bielsko-Biała 2 100,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 100,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 12



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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

2 Nasze wędrowanie Projekt miał na celu:
 1. Stworzenie warunków do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu przez całe rodziny.
2. Umożliwienie osobom 
samotnym wyjścia w góry w 
towarzystwie innych osób. 
3. Propagowanie zdrowego 
stylu życia.
4. Stworzenie możliwości 
poznania okolic i regionu.
5. Nawiązanie kontaktów przez 
osoby z różnych środowisk.
6. Poszerzenie wiedzy 
uczestników z zakresu historii, 
krajoznawstwa i ochrony 
przyrody.

Gmina Bielsko-Biała 4 000,00 zł

3 Poznajemy nasze miasto Celem projektu było:
1. Przybliżenie historii miasta jej 
mieszkańcom.
2. Przedstawienie ciekawych 
miejsc i zabytków. 
3. Kształtowanie pozytywnych 
nawyków spędzania wolnego 
czasu.
4. Rozwijanie zainteresowania 
poprzez dostarczenie 
różnorodnej wiedzy.

Gmina Bielsko-Biała 1 200,00 zł

4 Recykling ma sens II Projekt miał charakter 
edukacyjny. Jego celem 
bezpośrednim było pokazanie, 
jak wiele cennych i pięknych 
rzeczy można stworzyć z 
odpadów, a tym samym 
odciążyć od ich nadmiaru nasze 
środowisko naturalne, oraz 
obniżyć koszty składowania i 
utylizacji śmieci. 
Celem pośrednim 
(długofalowym) było 
proponowanie stylu życia 
zgodnego z ideami szeroko 
rozumianego recyklingu i 
upcyklingu.

Gmina Bielsko-Biała 5 000,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO 13



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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Mirosław Szewieczek 
04.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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