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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica UL. GEN. MIECZYSŁAWA 
BORUTY-SPIECHOWICZA

Nr domu 24 Nr lokalu 418

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

2008-02-08

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

Małgorzata Iwacz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Iwona Śmitkowska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

FUNDACJA DRACHMA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 zbieżna 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)                       

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 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
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

GŁÓWNE DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ORGANIZACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
W tym czasie Fundacja Drachma pomimo wyzwań, jakie przyniósł 2020 rok, starała się wychodzić naprzeciw pojawiającym się 
potrzebom oraz problemom. Mimo obostrzeń oraz ogólnospołecznej sytuacji zostały zorganizowane liczne działania, które 
wpisują się w misję Fundacji – działania na rzecz drugiego człowieka, budowania wolontariatu, jedności oraz integracji 
środowisk.

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Cykliczne spotkania - z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią Covid 19, spotkania odbywały się w siedzibie fundacji 
rzadziej niż w poprzednim roku. Mimo wszystko jednak Fundacja starała się organizować takie spotkania w miarę możliwości. 
Przybierały one także formę online od momentu zamknięcia "Lockdown" oraz formę spotykania się na zewnątrz ( łącznie 
wszystkie te formy spotkań odbywały się średnio raz w miesiącu). Były to spotkania osób niepełnosprawnych a także seniorów z 
udziałem wolontariuszy. W zależności od wyboru uczestników miały różny charakter, zawsze przynosząc integrację  (karaoke, 
oglądanie filmów, gry, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania edukacyjno-warsztatowe, w wspólne przygotowywanie 
posiłków, wyjazd w góry, wyjazd na kulig, spotkania modlitewne, itp.);
b) Spotkania i rozmowy indywidualne z psychologiem - dla chętnych była możliwość spotkania się z psychologiem, w sposób 
nieodpłatny;
c) prowadzenie konta 1% 

2. Wypoczynek, sport i turystyka:
a) Organizacja Półkolonii z cyklu "Poszerzaj horyzonty" dla dzieci w Soli we współpracy z parafią NSPJ na przełomie lipca i 
sierpnia;
b) Organizacja kuligu dla podopiecznych;
c) Wspólne wyjścia w góry, na spacery, do parku, ognisko;
d) Tygodniowy obóz taneczny dla grupy Teatru Tańca Szofar z udziałem profesjonalnych instruktorów;

3. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym:
a) "Zawieszona pomiędzy dwoma światami" – cykl autorskich tekstów publikowanych na stronie Fundacji Drachma, pisanych 
przez jedną podopiecznych naszej Fundacji, która w nich dzieli się swoimi doświadczeniami życia codziennego. Teksty mają 
charakter osobistego zwierzenia. Teksty publikowane były nieodpłatnie w ramach wolontariatu;
b) "Poznaj siebie, Poznaj Boga" - projekt edukacyjny mający na celu rozwój całościowy człowieka. Wychodząc naprzeciw 
Odbywał się w formie online a także w formie spotkań (warsztatowych, edukacyjnych itp.). Projekt ideowo opierał się na misji 
Fundacji Drachma, a także na przesłaniu siedmiu kolorów tęczy, z których każdy odpowiadał poszczególnej sferze rozwojowej 
człowieka. Kolejno są to: czerwony ( wolontariat, pomoc, działania charytatywne Fundacji ), pomarańczowy ( działania 
ewangelizacyjne ), żółty ( modlitwa, duchowość ), zielony ( zdrowie fizyczne, zdrowe odżywianie ), niebieski ( twórczość, 
kreatywność ), indygo ( rozwój intelektualny ), fioletowy ( działania medialne, komunikacja, integracja, działania o charakterze 
eventowym ). W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
- KOLOR CZERWONY – bal charytatywny Fundacji Drachma – w styczniu;
- KOLOR POMARAŃCZOWY – cykl filmów edukacyjnych pt. „KnowHow Katolika, czyli KKK w pigułce” – filmy opierające się na 
treści Katechizmu Kościoła Katolickiego, realizowane we współpracy z duchownym KK, prezentowane na łamach platformy 
YouTube oraz na mediach społecznościowych Fundacji Drachma. Projektowi towarzyszyły także kilkukrotne spotkania w 
siedzibie Fundacji, mające charakter konferencji edukacyjnej. Akcja trwa do teraz. W ramach tego koloru został również 
opublikowany cykl postów pt. Drogowskazy z nieba – posty o charakterze inspirujących treści duchowych;
- KOLOR ŻÓŁTY – spotkania modlitewne w formie online;
- KOLOR ZIELONY – w ramach tego koloru odbywały się zajęcia z zumby w sposób nieodpłatny, edukacyjna grupa kulinarna w 
formie online, oraz została założona na Facebooku grupa „Życie Podróżami”, na łamach której nasi wolontariusze podróżujący 
po świecie, dzielili się swoimi odkryciami oraz doświadczeniami;
- KOLOR NIEBIESKI – powstała grupa „Twórz”. W ramach działań koloru niebieskiego na łamach mediów społecznościowych 
publikowane różne treści edukacyjne dotyczące tematu sztuki, rozważań o pięknie itp. W ramach grupy twórz zostały 
zorganizowane także warsztaty malowania muralu, które odbyły się na przełomie września i października. W tych warsztatach 
uczestniczyli wolontariusze, podopieczni Fundacji Drachma, a także zaproszone do tego dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej. 
Warsztaty prowadzone były przez absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w sposób nieodpłatny. Projekt muralu powstał na 
bazie motywu przewodniego kalendarza na 2021 rok, miał wyrażać ideę, którą kieruje się Fundacja, czyli szeroko pojmowane 
działanie na rzecz integracji z drugim człowiekiem, różnorodność, młodość, jedność, radość, aktywność. Działanie to cieszyło 
przyciągnęło młodych ludzi poszukujących aktywności twórczej;
W ramach koloru nieprzerwanie działa także Teatr Tańca Szofar. Grupa Taneczna w 2020 roku była w trakcie przygotowywania 
Spektaklu Tanecznego pt. “Bezprawie” (odbył się w roku 2021), którego treść oraz idea nawiązuje do Dekalogu jako 
uniwersalnego źródła prawd moralnych i etycznych. Fundacja Drachma będąca opiekunem formalnym grupy zdobyła dotację 
na ich działania. W ramach tej dotacji odbył się tygodniowy obóz taneczny, któremu towarzyszyły warsztaty z udziałem 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

profesjonalnych instruktorów; 

- KOLOR INDYGO -  Warsztaty "Przełamywanie barier" – cykl spotkań o charakterze edukacyjnym z profesjonalnym couchem w 
formie online - spotkania w kilku edycjach (każda edycja odbywała się na przełomie dwóch miesięcy, spotkania danej grupy raz 
w tygodniu) Prowadzone były przez nieodpłatnie. Dostępne również dla osób niepełnosprawnych;
- KOLOR FIOLETOWY – kilkakrotnie działania Fundacji promowane były w lokalnych mediach;

4. Działania formacyjne o charakterze religijnym.
a) organizacja spotkań modlitewnych w siedzibie, organizacja konferencji edukacyjnych o charakterze religijnym, spotkania 
modlitewne w formie online;

5. Działania w zakresie opieki i ochrony zwierząt:
a) Zakup artykułów przeznaczonych dla psów przebywających w domach zastępczych, w których przechodzą resocjalizację oraz 
leczenie;
b) Zwierzęta są odbiorcami licznych projektów prowadzonych przez fundację. Zwierzęta przebywające w domach zastępczych 
przechodzą resocjalizację i leczenie;
c) Wydanie kalendarza, którego dochód został przeznaczony na ww. działania;
d) prowadzenie, obsługa, administracja subkonta z darowiznami na ww. działania;

6. Działalność wydawnicza.
a) Opracowanie, wydrukowanie i sprzedaż kalendarzy na 2021 rok promującego Fundację. W tym roku naszym celem było 
przedstawienie wolontariuszy oraz osób związanych z Fundacją. Chcieliśmy przez to przybliżyć wszystkim, którzy kupią 
kalendarz naszą działalność cyt. „Dajemy w nim kawałek świata – pokazujemy osoby, które tworzą naszą Fundację. Ludzi, którzy 
mają otwarte serca.  To przykłady na to, że w każdym wieku i w każdym położeniu można dawać siebie i czerpać z tego radość 
(…)” . Znajdowały się w nim także inspirujące cytaty na każdy miesiąc. Szata graficzna kalendarza dała początek innym 
działaniom Fundacji Drachma - motyw pojawiających się w kalendarzu rysunkowych postaci, które symbolizowały jedność, 
różnorodność, aktywność, młodość, pomoc i wolontariat  był także motywem przewodnim projektu muralu, który docelowo 
został namalowany przez wolontariuszy i podopiecznych na ścianie siedziby Fundacji Drachma. 
b) Drugi to kalendarz na rzecz bezdomnych psów, z piękną szatą graficzną i opowiadaniami dotyczącymi adoptowanych psów. 
Dochód przeznaczamy na rehabilitację i socjalizację zwierząt;

Ponadto zorganizowaliśmy akcję "Zarażamy pomaganiem" - która miała swój początek wraz z nastaniem pandemii Covid 19 ( z 
mniejszą niż w 2020 roku częstotliwością, akcja trwa do teraz). Akcja zgromadziła kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy 
zdecydowali się w trudnym dla wszystkich czasie pomagać potrzebującym. Projekt ten był naszą żywą reakcją na sytuację, jaka 
pojawiła się wraz z ogólnospołecznym i gospodarczym zamknięciem. Wychodząc naprzeciw narastającej potrzebie pomocy 
osobom starszym, chorym, mającym małe dzieci zachęcaliśmy wszystkich chętnych i bliskich nam wolontariuszy do  DORAŹNEJ 
POMOCY w zakupach czy wyprowadzeniu psa lub zawiezienia do lekarza, jeśli zachodziła taka potrzeba. Osoby, które np. bały 
się robić zakupy w sklepie kontaktowały się z biurem Fundacji, która wysyłała chętnego wolontariusza. Chcieliśmy ZARAŻAĆ 
SPOKOJEM oraz POMAGANIEM! 
Pod koniec roku Nasza Fundacja zorganizowała akcję, w której przeszło kilkaset mieszkańców osiedla Słonecznego, na którym 
zlokalizowana była siedziba, otrzymało kalendarz Fundacji Drachma oraz kartkę z życzeniami na zbliżający się rok. Również 
została zrealizowana akcja „Świąteczna kartka dla seniora” a także „Telefon do seniora” – w ramach której starsze osoby 
potrzebujące rozmowy mogły zadzwonić do Fundacji aby porozmawiać z jednym z naszych pracowników (była to osoba z 
odpowiednim przygotowaniem do tego typu interwencji kryzysowej);
Działaniem, które było dla nasz szczególnie ważne, to budowanie relacji, jedności oraz wspieranie akcji wolontariackich. W roku 
2020 pomimo pandemii działania przez nas podejmowane gromadziły osoby chcące działać w ramach wolontariatu. Końcem 
roku zorganizowaliśmy paczki dla naszych wolontariuszy.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Zwierzęta są odbiorcami licznych projektów prowadzonych przez fundację. Zwierzęta  
przebywające w domach zastępczych przechodzą resocjalizację i leczenie. Nasi wolontariusze 
pracuję również w schronisku dla psów.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2021 roku staraliśmy się angażować osoby 
niepełnosprawne we wszystkie działania 
fundacji. Odbywały się spotkania karaoke, 
artystyczne, zabawy rekreacyjne, rozrywkowe, 
szkoleniowe, oglądanie filmów. Prowadzenie 
rehabilitacji dla podopiecznych. Przedmiotem 
działalności jest pomoc osobom starszym, w 
podeszłym wieku i ich rodzinom. Szczególnie w 
tym czasie zależało nam na nie poprzestawaniu 
aktywności integracyjnej – część spotkań 
odbywała się w formie online. Zorganizowaliśmy 
akcje Zarażamy pomaganiem, Kartka dla 
seniora. Pandemia Covid-19 ograniczyła  w 
pewien sposób zadania Fundacji ale nie 
przeszkodziła w dalszym działaniu.

88.10.Z 67 345,43 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 270 041,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 136 076,62 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 24 850,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 56 907,49 zł

d) przychody finansowe 1 159,97 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja Półkolonii z cyklu "Poszerzaj 
horyzonty" dla dzieci w Soli we współpracy 
z parafią NSPJ na przełomie lipca i sierpnia. 
Wydarzenie powstało z zamiarem cyklicznej 
corocznej organizacji półkolonii dla dzieci w 
Soli. W ramach półkolonii odbyły się zajęcia 
sportowe, artystyczne, taneczne, teatralne, 
językowe ( z nastawieniem na naukę języka 
angielskiego), wyjazd do parku trampolin, 
wyjazd krajoznawczy do Bielska. Celem 
półkolonii była także integracja i 
aktywizacja dzieci z regionu z małą 
dostępnością do wydarzeń kulturalnych i 
edukacyjnych.

85.51.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.19.Z

Opracowanie, wydrukowanie i sprzedaż kalendarzy na 2021 rok promującego Fundację. W 
tym roku naszym celem było przedstawienie wolontariuszy oraz osób związanych z Fundacją. 
Chcieliśmy przez to przybliżyć wszystkim, którzy kupią kalendarz naszą działalność ce tworzą 
naszą Fundację. Znajdowały się w nim także inspirujące cytaty na każdy miesiąc. Szata 
graficzna kalendarza dała początek innym działaniom Fundacji Drachma - motyw 
pojawiających się w kalendarzu rysunkowych postaci, które symbolizowały jedność, 
różnorodność, aktywność, młodość, pomoc i wolontariat  był także motywem przewodnim 
projektu muralu, który docelowo został namalowany przez wolontariuszy i podopiecznych na 
ścianie siedziby Fundacji Drachma. 
Drugi to kalendarz na rzecz bezdomnych psów, z piękną szatą graficzną i opowiadaniami 
dotyczącymi adoptowanych psów. Dochód przeznaczamy na rehabilitację i socjalizację 
zwierząt;
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65 087,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 51 047,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 125 638,68 zł

2.4. Z innych źródeł 79 315,27 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 257,53 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 67 345,43 zł

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

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

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

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

68 731,19 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

56 907,49 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -39 794,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -23 951,87 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 291 962,89 zł 67 345,43 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

175 871,50 zł 67 345,43 zł

48 801,87 zł 0,00 zł

67 286,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,82 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3 osób

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

2,40 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 77 683,88 zł

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

77 683,88 zł

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

0,00 zł

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

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 697,35 zł

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

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

25 osób

w 
tym:

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

25 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

76 383,88 zł

76 383,88 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 300,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 77 683,88 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

3 456,15 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mirosław Szewieczek Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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