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Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• 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 2016-06-06

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

Magdalena Turno wiceprezes zarządu TAK

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

FUNDACJA DRACHMA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Fundacji: 
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;
8. Działalność na rzecz osób starszych;
9. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością 
Fundacji Drachma;
10. Organizowanie i niesienie pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej 
wśród osób z biedniejszych regionów Afryki.

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 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 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

Druk: NIW-CRSO 2



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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania podjęte przez organizację w okresie sprawozdawczym:
1. Zajęcia artystyczne
a) VI 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 finałowego 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 taneczne salsy
c) Warsztaty rękodzieła dla seniorów
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych
a) Cykliczne spotkania tematyczne dla niepełnosprawnych w siedzibie fundacyjnej, odbywały spotkania 
niepełnosprawnych i wolontariuszy odbywały się średnio co trzy, cztery tygodnie. Tematy spotkań 
ustalane były przez samych uczestników. W zależności od ich wyboru zorganizowano: karaoke, zabawy 
rekreacyjne, rozrywkowe, spotkania szkoleniowe, oglądanie filmów, grę w bocci, itp. 
b) Wspieranie osób starszych i chorych na podstawie porozumienia z profesjonalną firmą zajmującą się 
tego typu działaniami. 
c)prowadzenie rehabilitacji dla podopiecznych
d)organizacja zajęć i czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych
ce) wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z wolontariuszami do Włoch, na spotkanie z Papieżem 
Franciszkiem oraz do stowarzyszenia Girasole w Latinie. 
3. Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
a) Wizyty wolontariuszy w Domach Dziecka, w których przeprowadzano różnego rodzaju warsztaty, 
zajęcia i szkolenia, dodatkowo prowadzono zajęcia rekreacyjne. 
b) Współpraca z Rodzinnym Domem Czasowego Pobytu dla Dzieci "SINDBAD".
4. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym:
a)Nauka języka niemieckiego i włoskiego - nieodpłatne zajęcia językowe dla osób dorosłych, 
niepełnosprawnych, starszych, były organizowane cotygodniowo w siedzibie fundacji. Spotkania były 
prowadzone w oparciu o materiały przygotowane przez lektora. 
b) W ramach projektu "Akademia Liderów" organizowane były liczne szkolenia i wizyty studyjne dla 
uczestników projektu. 
5. Działania formacyjne o charakterze religijnym:
a) comiesięczne Msze Święte dla wolontariuszy, podopiecznych oraz przyjaciół fundacji organizowane w 
Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej na Dębowcu
b) wyjazdy wakacyjne dla młodzieży do Taize
6. Działania w zakresie opieki i ochrony zwierząt:
a) zakup artykułów przeznaczonych dla psów przebywających w domach zastępczych, w których 
przechodzą resocjalizację oraz leczenie, a także zakup potrzebnego sprzętu do tych działań

Ponadto organizowane były takie działania jak: Wigilia dla osób starszych z osiedla, wspólne 
kolędowanie dla zainteresowanych, wspólne pieczenie i gotowanie dla chętnych.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Zwierzęta są odbiorcami licznych projektów prowadzonych przez fundację. Zwierzęta 
przebywające w domach zastępczych przechodzą leczenie i resocjalizację.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

- zajęcia rękodzieła, 
wiklina papierowa, 
biżuteria, ozdoby 
świąteczne. Zajęcia dla 
seniorów z Bielska-Białej i 
okolicy organizowane w 
ramach działań Fundacji 
Drachma, skupiają duża 
grupę odbiorców, którzy 
wspólnie tworzą piękne 
dzieła, które przekazują 
dla dzieci, dla 
niepełnosprawnych. 
Końcem zeszłego roku 
grupa zaczęła tworzyć 
wielkie dzieło jakim są 
bransoletki w formie 
różańca. Różańce te 
zostaną przekazane dla 
wszystkich młodych, 
którzy przyjadą do naszej 
diecezji na Światowe Dni 
Młodzieży w formie 
pamiątki, drobnego 
upominku, i pamięci 
modlitewnej. 
- cykliczne spotkania 
integracyjne seniorów 
(Wigilia, Dzień Kobiet)

88.10.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
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wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

- Nasze Wędrowanie- raz 
w miesiącu organizowane 
były wycieczki górskie 
beskidzkimi szlakami dla 
zainteresowanych, 
przyjaciół fundacji, 
wolontariuszy z 
rodzinami. Wszystkie 
wycieczki organizowane 
były przez specjalistę, 
przez przewodnika z 
naszej fundacji. Na 
wycieczkach skupiała się 
duża grupa młodzieży, 
wolontariusze i 
podopieczni z całymi 
rodzinami. Była to bardzo 
dobra inicjatywa 
skupiająca ludźmi w 
ramach naszych 
fundacyjnych działań. 
Idealna opcja aby wyjść do 
ludzi, a także aby zaprosić 
nowe osoby do naszej 
fundacji. Ruch i wysiłek 
fizyczny w naszej fundacji 
jest bardzo istotny. 
Staramy się organizować 
tak czas aby nasi 
podopieczni mieli różne 
propozycje spędzania 
wolnego czasu.

85.51.Z
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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

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

- Akademia Liderów- cykl 
spotkań osób 
zaangażowanych w 
działalność fundacji z 
trenerami rozwoju 
osobistego. 
Przygotowywano 30 osób 
do aktywnego wejścia w 
życie społeczne, 
animowanie działań na 
rzecz społeczności 
lokalnych oraz pełnienie 
roli lidera w 
społeczeństwie. Działania 
skoncentrowane były na 
rozwoju wolontariatu w 
organizacji i 
zaangażowanie 
społeczności lokalnej do 
działania
- Nauka języków: 
włoskiego i niemieckiego 
dla wszystkich 
zainteresowanych, przede 
wszystkim dla osób 
niepełnosprawnych.
- do wyżej 
przedstawionych dzieł 
dołączamy comiesięczne 
spotkania grupy osób 
niepełnosprawnych dla 
których organizujemy cykl 
wielu szkoleń i 
warsztatów, oraz zajęć 
integracyjnych, które 
pomagają im w 
odnalezieniu się w 
codziennym życiu i 
ułatwiają załatwianie 
podstawowych spraw.

85.60.Z

Druk: NIW-CRSO 6

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


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

- VI Międzynarodowe 
Warsztaty Gospel, jest 
to szczególny czas, są to 
trzy dni pełne radości, 
pełne ekumenizmu, 
muzyki, a przede 
wszystkim pełne 
obecności Boga. 
Każdorazowo kilkuset 
uczestników bierze 
udział w warsztatach 
śpiewu muzyki Gospel 
pod przewodnictwem 
najlepszych 
instruktorów spoza 
Polski. Jest to czas 
niezapomnianych 
przeżyć i wielkich 
radości dla ludzi 
młodych, dzieci oraz 
seniorów i 
niepełnosprawnych. 
Projekt kończy się 
koncertem finałowym 
dla kilkutysięcznej 
publiczności. 
- koncerty i inne 
wydarzenie kulturalne

85.52.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

- Wyjazdy wakacyjne do 
Taize we Francji. 
Uwielbienie Boga 
poprzez śpiew kanonów 
oraz rozważanie słowa 
Bożego z tysiącami 
młodych osób z całego 
świata. Fenomenem 
jest tutaj integracja 
młodych ludzi różnych 
narodowości, różnych 
wyznań, poglądów i 
odmiennych kultur. 
Bardzo ciekawą 
propozycją dla 
młodzieży 
przyjeżdżającej do Taize 
jest także możliwość 
dołączenia do grupy 
pracy w której można 
wykonywać najbardziej 
proste i przyziemne 
sprawy  jak i bardzo 
odpowiedzialne 
czynności, jednak przez 
to że wykonuje się je 
we wspaniałym 
towarzystwie, młodzież 
otrzymuje specjalny 
zapał do tych działań

93.29.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- wyjazdy integracyjne 
do Włoch, na spotkanie 
z Papieżem 
Franciszkiem przy 
współudziale 
stowarzyszenia Girasole 
w Latinie. Spotkanie 
integracyjne dwóch 
grup osób 
niepełnosprawnych 
pełne zwiedzania, 
integracji, 
współdziałania, 
integracji 
międzykulturowej i 
poznawania nowych 
miejsc i kultur. Dzięki 
zorganizowaniu balu 
charytatywnego w roku 
sprawozdawczym udało 
się zorganizować ten 
wyjazd dla naszych 
podopiecznych, grupy 
osób 
niepełnosprawnych. Dla 
większości z nich był to 
pierwszy wyjazd poza 
granice ojczyzny. 
Nietrudno się domyślić, 
że został on w ich 
pamięci na dalsze życie.

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) 305 845,04 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 48 326,21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 105 519,46 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 33 106,35 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 118 893,02 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

58.19.Z Działalność wydawnicza - opracowanie, 
wydrukowanie i sprzedaż kalendarzy 
fundacyjnych. W ubiegłym roku udało nam się 
przygotować trzy różne projekty kalendarza. 
Pierwszy z nich to kalendarz będący 
wspomnieniem wyjazdu do Włoch, 
przygotowany przez grupę osób 
niepełnosprawnych.
Druga odsłona to kalendarz artystyczny 
przedstawiający rekonstrukcje znanych obrazów, 
które zostały przygotowane przez wolontariuszy, 
podopiecznych oraz niepełnosprawnych z naszej 
fundacji.
Trzecia edycja kalendarza to tzw. "psi kalendarz" 
przygotowany w celu uzbierania środków na 
pomoc osieroconym zwierzętom.

93.29.Z Działalność rozrywkowa - organizacja I Balu 
Charytatywnego Fundacji Drachma. 
Miłe spotkanie przyjaciół fundacji, którzy 
poprzez zabawę i organizowane na niej 
konkursy i atrakcje wspierają Fundację. 
Całkowity zebrany dochód z balu został 
przeznaczony jako sfinansowanie wyjazdu do 
Włoch dla grupy osób niepełnosprawnych 
działającej w naszej fundacji. Dodatkowo do 
zorganizowania tego balu bardzo dużo 
przyczynili się właśnie niepełnosprawni, którzy 
zaangażowali się jak tylko potrafili i razem ze 
specjalistami w tej dziedzinie przygotowali 
świetny pokaz mody. To olbrzymie 
zaangażowanie z ich strony na pewno 
przyczyniło się do dużego zainteresowania tym 
wydarzeniem.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 42 246,79 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 079,42 zł
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0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 079,42 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 114 631,87 zł

0,00 zł

28 297,72 zł

79 070,49 zł

6 063,66 zł

0,00 zł

1 200,00 zł

2.4. Z innych źródeł 142 886,96 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)

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 42 538,33 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 42 246,79 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: 316 698,05 zł 42 246,79 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

93 645,44 zł 28 814,02 zł

174 291,90 zł 13 432,77 zł

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 17 108,47 zł

2 działalność edukacyjna 13 432,77 zł

3 działalność na rzecz osób starszych 8 582,75 zł

4 ochrona zwierząt 3 122,80 zł

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 17 108,47 zł
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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 -45 319,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -68 772,44 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 18 763,13 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

14 343,22 zł

348,96 zł

21 417,79 zł

12 650,74 zł 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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 18 763,13 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

150 000,00 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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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

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

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)

35,00 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

35,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 44 721,93 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 44 721,93 zł

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

17 796,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 13 696,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 100,00 zł

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

875,00 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)

0,00 zł

2,00 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

1,00 osób

1,00 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)

15,00 osób

w 
tym:

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

15,00 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)

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)

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

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 EDUKT Biuro Podróży sp. z o.o. ul. Reja 18, 43-300 Bielsko-Biała 50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Akademia Liderów Głównym celem projektu było:
1. Zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie 
publicznej danej społeczności 
lokalnej.
Cele szczegółowe:
1. wzrost liczby obywateli 
angażujących się w działania 
organizacji pozarządowych i 
inicjatyw lokalnych
2. zwiększenie ilości inicjatyw 
oddolnych
3. zwiększenie świadomości 
społecznej na temat idei oraz 
korzyści płynących z 
wolontariatu, a także 
możliwości świadczenia usług 
wolontarystycznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

6 079,42 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mirosław Szewieczek
Magdalena Turno

24.05.2016 Data wypełnienia sprawozdania
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