
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-17

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 Śmietkowska-
Hańderek,
Małgorzata Iwacz

Komisja Rewizyjna 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, w 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)                       

1. Wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających schronienie, posiłki, 
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, sklep, 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. Współpraca z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w Polsce i za 
granicą;
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 odbudowania 
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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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)

7500

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)

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Kultura i sztuka:
- organizacja V Międzynarodowych Warsztatów Gospel zakończonych koncertem finałowym z udziałem 
publiczności,
- wspólne wyjazdy na koncerty i inne wydarzenia kulturalne
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży:
- wyjazd wakacyjny do Francji i Niemiec,
- wyjazd młodzieży do TAIZE we Francji,
- wyjazd młodzieży na Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE w Pradze
3. Edukacja i wychowanie:
- Akademia Liderów,
- zajęcia z języka niemieckiego,
- zajęcia z języka włoskiego,
4. Sport i turystyka:
- mini szkółka hokejowa dla dzieci i młodzieży
- treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku 9-12 lat
- wycieczki po beskidzkich szlakach dla podopiecznych i sympatyków fundacji w ramach projektu" 
Nasze wędrowanie"
- aerobik przy muzyce dla pań
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
- angażowanie osób niepełnosprawnych we wszystkie działania fundacji
- organizacja comiesięcznych spotkań grupy" NIEPOKONANI"- sprawni inaczej
- udział w pokazie mody wraz z profesjonalnymi modelkami
6. Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych:
- umożliwienie nieodpłatnego udziału w zajęciach sportowych/piłka nożna, hokej/,
- realizacja projektu" Starszy brat. Starsza siostra"- pomoc dzieciom poprzez cotygodniowe zajęcia z 
młodymi wolontariuszami/ pomoc w nauce, wspólne wycieczki, warsztaty itp./
- bezpłatna nauka języka włoskiego PINOCHIO dla najmłodszych,
7. Działania na rzecz osób starszych i samotnych poprzez realizację projektu "Łączymy pokolenia":
- cotygodniowe spotkania integrujące seniorów i młodych,
- zajęcia rękodzieła dla seniorów,
- wspólne wyjazdy i zwiedzanie ciekawych miejsc,
- organizacja spotkania opłatkowego,
8. Działania formacyjne o charakterze religijnym:
- cotygodniowe modlitwy młodych w duchu Taize,
- wyjazd młodzieży do Taize,
- comiesięczna Eucharystia dla wszystkich podopiecznych, wolontariuszy i sympatyków fundacji,
9. Działania w zakresie opieki i ochrony zwierząt

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Realizacja projektu " 
ŁĄCZYMY POKOLENIA", w 
którym uczestniczyły 
osoby starsze 60+ z 
Bielska-Białej, Czechowic-
Dziedzic i okolic oraz 
młodzież uczęszczająca do 
świetlic środowiskowych. 
Celem projektu była 
integracja wewnątrz i 
międzypokoleniowa. W 
ciągu kilku miesięcy udało 
się zorganizować nast. 
przedsięwzięcia:
- zajęcia rękodzieła/ 
wiklina papierowa, 
decoupage, biżuteia, 
ozdoby świąteczne/
- wspólne wyjazdy / 
Kraków, Cieszyn/ i spacery 
po Beskidach
- cotygodniowe spotkania 
integrujące seniorów i 
młodych
- cykliczne zajęcia 
edukacyjne, w tym 
komputerowe, warsztaty 
tematyczne i kulturalne

88.10.Z

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Zajęcia sportowe i 
rekreacyjne:" HOKEJ? 
OK!" to projekt 
skierowany głównie do 
dzieci i młodzieży, 
angażujący również 
podopiecznych świetlic 
środowiskowych i 
Miejskiego Ośrodka 
Socjoterapii. Projekt ten 
gwarantuje całoroczną 
aktywność poprzez 
zimowe rozgrywki 
hokejowe na lodowisku, 
letnie zajęcia na rolkach i 
boisku piłkarskim. Zajęcia 
te cieszą się dużym 
zainteresowaniem  oraz 
integrują dzieci i młodzież 
z różnych środowisk  
."NASZE WĘDROWANIE"- 
raz w miesiącu 
organizowane były 
wycieczki górskie po 
beskidzkich szlakach dla 
wszystkich chętnych/ 
podopiecznych i 
wolontariuszy z 
rodzinami./

85.51.Z

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

Druk: NIW-CRSO 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Działalność edukacyjna i 
wspomagająca edukację:
- AKADEMIA LIDERÓW - 
Cykl spotkań osób 
zaangażowanych w 
działalność fundacji z 
trenerami osobistego 
rozwoju. Przygotowywano 
30 osób do aktywnego 
wejścia w życie społeczne, 
animowanie działań na 
rzecz społeczności 
lokalnych oraz pełnienie 
roli lidera. Wszystkie 
działania były 
skoncentrowane na 
rozwoju wolontariatu w 
organizacji i 
zaangażowanie 
społeczności lokalnej w 
działania 
wolontarystyczne. W 
szkoleniach brały udział 
osoby młode, starsze i 
niepełnosprawne.
- NAUKA JĘZYKÓW 
OBCYCH: włoskiego i 
niemieckiego dla 
wszystkich osób chętnych. 
W lekcjach uczestniczyły 
również osoby 
niepełnosprawne.
- Projekt" STARSZY BRAT 
STARSZA SIOSTRA"-  
pomoc  dzieciom z rodzin 
dysfunkcyjnych poprzez 
cotygodniowe zajęcia z 
młodymi  
wolontariuszami. Podczas 
tych spotkań młodzież 
pomagała dzieciom w 
nauce, organizowała 
wspólne wycieczki, 
spotkania z ciekawymi 
ludźmi i wspólne zabawy. 
Był to projekt propagujący 
wolontariat młodzieży.

85.60.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność artystyczna:
VI MIEDZYNARODOWE 
WARSZTATY GOSPEL: to 
trzy dni pełne radości, 
muzyki i przede 
wszystkim Boga. 
Kilkuset uczestników       

 bierze udział w 
warsztatach śpiewu 
muzyki Gospel pod 
przewodnictwem 
najlepszych 
instruktorów. Jest to 
czas niezapomnianych 
przeżyć i radości ludzi 
młodych, starszych i
 niepełnosprawnych. 
Projekt  
 kończy się koncertem 
finałowym dla 
kilkutysięcznej 
publiczności.
- DBANIE O ROZWÓJ 
KULTURALNY- 
organizowanie 
wyjazdów dla 
sympatyków, 
wolontariuszy, 
podopiecznych Fundacji 
Drachma z rodzinami 
na

 koncerty i inne 
wydarzenia kulturalne.

85.52.Z
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wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Działalność edukacyjna 
i rekreacyjna. 
- WYJAZD WAKACYJNY 
DO TAIZE we Francji. 
Uwielbienie Boga 
poprzez śpiew i 
rozważanie słowa 
Bożego. Fenomenem 
jest integracja młodych 
ludzi różnych  
narodowości , różnych 
wyznań, narodowości, 
odmiennych kultur        
 
  poprzez udział w 
modlitwach i wspólnych 
przedsięwzięciach jak 
warsztaty kulinarne, 
zwiedzanie zabytków i 
zabawa.
- EUROPEJSKIE 
SPOTKANIE MŁODYCH 
TAIZE w Pradze. 
Spotkanie młodzieży z 
całego świata. Daje 
możliwości zawiązania 
nowych znajomości, 
przyjaźni, przełamuje 
bariery językowe, uczy 
tolerancji dla drugiego 
człowieka.

93.29.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 368 879,06 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 89 017,73 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 106 223,84 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 34 789,35 zł

d) Przychody finansowe 23,83 zł

e) Pozostałe przychody 138 824,31 zł

0,00 zł

35 840,51 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

58.19.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - opracowanie, 
wydrukowanie i sprzedaż kalendarza 
promującego naszą fundację. Motywem 
przewodnim kalendarza jest szeroko pojęte 
zdrowie i zdrowy styl życia. Z jednej strony 
przedstawia projekty realizowane przez 
Fundację 
 Drachma, a z drugiej prezentuje przepisy na 
zdrowe i 

smaczne dania, które są efektem pracy naszych 
wolontariuszy
  z projektu" Kulinarna Piaskownica". Poprzez 
prezentację
 wybranych projektów chcemy podkreślić, jak 
ważne jest
 dbanie o własne zdrowie, rozwój i sprawność, 
ponieważ
 dzięki temu możemy dać cząstkę siebie innym. 
Kalendarz
 jest również formą reklamy naszej fundacji i 
zachętą do
 współdziałania. Od kilku lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 45 927,54 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 45 840,51 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 82 812,56 zł

0,00 zł

49 790,50 zł

33 022,06 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 194 298,45 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -92 048,06 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 24 538,33 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 45 927,54 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: 326 701,63 zł 45 927,54 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

181 065,79 zł 29 057,77 zł

113 112,24 zł 16 869,77 zł

3 535,92 zł

10,52 zł

17 628,28 zł

11 348,88 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6 888,40 zł

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

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)

0,0 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)

0,0 etatów

34,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 31 253,43 zł

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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
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)

0,00 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

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 38 363,35 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 38 363,35 zł

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

26 963,82 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11 460,82 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 15 503,00 zł

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

2 928,00 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)

3 196,95 zł

12,00 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

0,00 osób

12,00 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)

62,00 osób

w 
tym:

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

62,00 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 Wydanie albumu 
fotograficznego pt. 
roboczym Adolf Hyła

Celem wydania albumu 
fotograficznego pt. roboczym 
„Adolf Hyła” jest przypomnienie 
historii łaskami słynącego 
obrazu Jezusa Miłosiernego 
pędzla Adolfa Hyły w 
Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach. Zamówiła go u 
malarza, prywatnego ucznia 
Jacka Malczewskiego 
przełożona klasztoru 
Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia m. Irena 
Krzyżanowska. Poświęcił – o. 
Józef Andrasz SJ, krakowski 
kierownik duchowy św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy (święto

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
miasta Krakowa

10 000,00 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

3 340,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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 (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)

X. Informacje uzupełniające

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Łączymy Pokolenia Cel priorytetowy: wytworzenie 
więzi międzypokoleniowej
Cele szczegółowe:
1.przeciwdziałanie 
marginalizacji i społecznemu 
wykluczeniu osób
 młodych i starszych
2. przeciwdziałanie 
negatywnym stereotypom 
odnoszących się do

 wieku i wzajemnym 
uprzedzeniom, jakie istnieją 
pomiędzy młody
mi  i seniorami,
3. wspieranie integracji i 
potencjału społeczności 
lokalnych poprzez współpracę 
międzypokoleniową.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
społecznej

24 064,41 zł

2 Akademia Liderów Cel główny: zwiększenie 
zaangażowania obywateli i 
organizacji poza
rządowych w życie publiczne,
Cele szczegółowe: 
1. wzrost liczby obywateli 
angażujących się w działania 
organizacji p
ozarządowych i inicjatywy 
lokalne,
2. zwiększenie ilości inicjatyw 
oddolnych
3. zwiększenie świadomości 
społecznej na temat idei oraz 
korzyści
 wolontariatu, a także 
możliwości świadczenia usług 
wolontarystycznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

11 776,10 zł
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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

ks. dr Mirosław Szewieczek
14.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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