
Ministerstwo 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 2015-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica JUTRZENKI Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 33/499 08 06

Nr faksu - E-mail zlotelany@gmail.com Strona www fundacjazlotelany.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-01-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24016361500000 6. Numer KRS 0000240394

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

JOANNA EDELMAN PREZES ZARZĄDU TAK

GRAŻYNA NALEPA CZŁONEK 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

JAROSŁAW NIEMCZYK PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

WANDA THEN CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

KLAUDIUSZ KOMOR CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MIROSŁAWA ŚWIĘCZYK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

LECHOSŁAW UCIŃSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

"FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ZŁOTE ŁANY"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji:
- szeroko rozumiana działalność w obszarze pomocy społecznej, w tym 
między innymi: przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób                
 i rodzin, profilaktyka bezrobocia, profilaktyka uzależnień, 
przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, organizowanie 
działalności charytatywnej, organizowanie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, organizowanie działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, organizowanie działalności w obszarze ochrony i promocji 
zdrowia;
- szeroko pojęta działalność w obszarze promowania i organizowania 
aktywnego uczestnictwa obywateli w kulturze, w tym miedzy innymi: 
organizowania różnorodnych form życia kulturalnego, kontaktu z kulturą 
oraz zajęć edukacyjno - kulturalnych;
- szeroko rozumiana działalność w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego oraz ochrony zwierząt, w tym miedzy innymi 
organizowanie różnorodnych programów środowiskowych mających na 
celu ochronie środowiska naturalnego, wspieranie działalności 
ekologicznej, edukacje w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, 
ochronie zwierząt i ich praw, promowanie integracji europejskiej                  
  w aspekcie ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze: form aktywności 
społeczno-kulturalnej i twórczej oraz edukacji kulturalnej: warsztatów, 
wykładów, kursów, zespołów, sekcji, pracowni,
b) organizowanie życia kulturalnego i kontaktu z kulturą, w szczególności: 
koncertów, spotkań, imprez, przeglądów, turniejów, wystaw i spektakli,
c) organizowanie pomocy i samopomocy środowiskowej, w szczególności: 
poradnictwa, grup wsparcia, kursów i warsztatów, form pomocy 
sąsiedzkiej,
d) organizowanie wolontariatu na rzecz działań w obszarze celów 
Fundacji,
e) opracowywanie i wdrażanie różnorodnych projektów i programów 
dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony 
zwierząt, m.in. poprzez ochronę i właściwe zagospodarowanie terenów 
przyrodniczych w obrębie miejsca działalności Fundacji,
f) prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej,
g) współpraca, a także wspieranie, promowanie, reklama organizacji i 
instytucji działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i 
zwierząt,
h) aktywizowanie społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw 
obywatelskich,
i) działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie szkoleń oraz 
tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów 
Fundacji,
j) prowadzenie doradztwa w zakresie celów Fundacji,
k) promowanie celów Fundacji,
l) pozyskiwanie środków na realizację zadań Fundacji,
m) współpracą z innymi podmiotami o celach zbliżonych z celami Fundacji.

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

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność Fundacji dla społeczności lokalnej jest szeroka i wieloaspektowa, jednakże można ją ująć w 
kilku zasadniczych obszarach funkcjonalnych:

1) promocja wolontariatu:

 - stałego dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Opiekę na ponad 30 rodzinami z osiedla 
sprawuje grupa 50 wolontariuszy. Do ich zadań należy pomoc w zakupach, sprzątaniu, towarzyszenie   
w spacerach, w wyjściach do lekarza. 
 - akcyjnego - zbiorki żywności organizowane w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności lub 
samodzielnie. W ubiegłym roku zorganizowano 6 zbiórek żywności i tyle samo akcji charytatywnych.   
W sumie zebrano niemal 12 ton różnych artykułów spożywczych o wartości ponad 81 000 zł, z których 
przygotowano ok. 1050 paczek. Odbiorcami paczek są ubodzy mieszkańcy osiedla Złote Lany i 
najbliższych okolic.  Listy osób uprawnionych do odbioru paczek powstają we współpracy z placówkami 
oświatowymi, opieką społeczną i parafiami oraz na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych tą 
formą pomocy. 

2) działalność na rzecz seniorów

- to organizowane raz w tygodniu integracyjno-edukacyjne spotkania dla funkcjonującej od 10 lat grupy 
ok.  40 osób.  W trakcie spotkań odbywają się: wycieczki piesze i autokarowe, warsztaty promujące 
zdrowe i tanie odżywianie, warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu, sesje fryzjersko-
kosmetyczne, zajęcia  muzyczno – teatralne, uroczyste imprezy okolicznościowe i świąteczne, m.in.: 
Dzień Seniora, Wigilia.
Dla tej grupie były realizowane dwa projekty:
 - „Aktywny Senior na Złotych Łanach” 4 edycja, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczna 
oraz wzmocnienie więzi wśród 40 osób starszych z terenu osiedla Złote Łany;
 - „Zdrowy Senior” 1 edycja, którego celem jest prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań 
profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz osób starszych.
                                                              
3) działalności edukacyjnej  w obszarach istotnych dla odpowiedniego funkcjonowania lokalnej 
społeczności:

 - pomoc osobom bezrobotnym poprzez udostępnianie aktualnych ofert pracy z lokalnego rynku, 
informowanie o aktywnych formach pomocy (m.in. dotacje, staże, działalność gospodarcza), udzielanie 
informacji o bezpłatnych kursach (przeciętnie, w trakcie roku kalendarzowego, udziela się ok. 1000 
porad z wyżej opisanego zakresu);
 -w ramach działalności bezpłatnej Poradni Prawnej,  studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 
udzielają bezpłatnych porad ubogim mieszkańcom osiedla. W zakres świadczonych usług wchodzą 
sprawy rodzinne, majątkowe, spadkowe, bankowe, z wyłączeniem karnych.  Rocznie  korzysta z niej ok. 
100 beneficjentów;
 - otwarte spotkania edukacyjne organizowane dla mieszkańców z pracownikami: Urzędu Skarbowego, 
Urzędów Pracy, Wojewódzkiego i Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 - w formie cyklicznych imprez plenerowych, takich jak organizowany po raz ósmy Piknik „Bądź zdrów”, 
promujący szeroko rozumiane zachowania prozdrowotne.  Piknik dzieli się na dwie części: medyczną i 
artystyczną. W trakcie części medycznej można bezpłatnie wykonać liczne badania miedzy innymi 
poziomu cukru, wzroku, słuchu. Można również skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów takich 
jak kardiolog, diabetolog, ortopeda, rehabilitant lub dietetyk. W 2014 r. wykonano ok. 370 badań i 
udzielono ok. 500 porad. Część artystyczna to występy muzyczne i taneczne, zbiórka publiczna na rzecz 
niepełnosprawnego mieszkańca osiedla Złote Łany, gry i zabawy dla dzieci oraz integracyjne spotkanie 
seniorów naszego miasta. Szacunkowo, z wszystkich działań skorzystało od 800 do 1000 osób.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

13

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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: MPiPS 4
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Dzięki pracy ogromnej 
grupy wolontariuszy, 
osoby starsze i 
niepełnosprawne 
otrzymują pomoc w 
rozwiązywaniu 
kluczowych problemów 
dnia codziennego 
takich jak sprawne 
funkcjonowanie w 
miejscu zamieszkania 
(wolontariat stały) oraz 
istotną pomoc w 
postaci paczek z 
żywnością (wolontariat 
akcyjny). Ponadto 
Fundacja organizuje 
szkolenia 
wolontariuszy, 
współpracuje z 
mediami m. in. z 
"Kurierem Radia 
Bielsko", "Radiem 
Bielsko", Biuletynem 
Informacyjnym 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Złote 
Łany" promując 
wolontariat. W 2014 r. 
z Fundacją 
współpracowało ok 500 
wolontariuszy. Dwa 
razy w roku odbywają 
się spotkania 
integracyjne 
wolontariuszy i 
podopiecznych. 
Fundacja ma stały 
kontakt z 7 bielskimi 
szkołami. Szacunkowa 
wartość pracy 
wolontariuszy w 2014 
r.: wolontariat stały - 50 
wolontariuszy x 6h/mc 
x 10 mc/rokx 10zł = 30 
000zł, wolontariat 
akcyjny - 7 365 zł.

88.10.Z
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działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Działania o charakterze 
integracyjno-
edukacyjnym dla osób 
w wieku 50+. 
Projekt "Aktywny 
Senior 4" dotowany 
przez Urząd Miejski w 
Bielsku-Białej 
realizowany w terminie 
17.03 - 16.12.2014. 
Dotacja wyniosła 9 500 
zł. Projekt skierowany 
do osób  starszych, 
samotnych z zaniżonym 
poczuciem własnej 
wartości. W projekcie 
wzięło udział ok. 40 
osób. W ramach 
programu odbyły się 
zajęcia komputerowe, 
zajęcia koła teatralno - 
muzycznego, dwie 
wycieczki: do Parku 
Wodnego w Istebnej i 
na Szyndzielnię 
(Bielsko-Biała), raz w 
tygodniu spotkania 
integracyjne.    

Projekt "Zdrowy 
Senior" dotowany przez 
Urząd Miejski w 
Bielsku-Białej 
realizowany w terminie 
15.05 - 30.11.2014. 
Dotacja wyniosła 3 000 
zł. Cel projektu to 
podniesienie 
świadomości dotyczącej 
zdrowia i propagowanie 
aktywności fizycznej 
wśród seniorów. 
Spotkania odbywały się 
raz w tygodniu - 
gimnastyka, spacery z 
kijkami do Nordic 
Walking, spotkania ze 
specjalistami. W 
projekcie wzięło udział 
ok. 20 osób.

88.10.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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc na rzecz 
mieszkańców osiedla i 
ich rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji 
życiowej poprzez: 
- organizowany raz w 
miesiącu punkt 
charytatywny, w 
ramach którego 
wydawana jest żywność 
(w 2014 r. zebrano 11 
826 kg o wartości 81 
216 zł) i odzież;
- otwarte spotkania 
edukacyjne z 
pracownikami m. in. z 
Urzędów Pracy, 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, 
Miejskiego Zespołu ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności;
- pomoc osobom 
bezrobotnym;  
- działalność bezpłatnej 
Poradni Prawnej;
- w formie cyklicznej 
Piknik "Bądź zdrów" 
promujący szeroko 
rozumiane zachowanie 
prozdrowotne podczas 
którego w 2014 r. 
wykonano ok. 370 
badań i udzielono ok. 
500 porad; 
- różne formy 
interwencji (w roku 
2014 r.  – 400 porad) na 
wniosek mieszkańców 
osiedla zgłaszających 
się do Fundacji z 
różnego rodzaju 
problemami.

88.99.Z

Druk: MPiPS 7

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


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) 157,569.39 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 117,180.07 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 40,389.32 zł

0.00 zł

0.00 zł

12,500.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 90,390.08 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,759.03 zł

87,631.05 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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12,500.00 zł

Druk: MPiPS 8
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 54,679.31 zł

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 -32,736.12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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: 150,736.19 zł 0.00 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

149,916.19 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

820.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

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)

7.0 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)

1.6 etatów

2.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

437.00 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

8.00 osób

429.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 34,276.77 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

33,016.77 zł

33,016.77 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,260.00 zł

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

34,276.77 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 34,276.77 zł

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

0.00 zł

34.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

34.00 osób

17.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

15.00 osób
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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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1,375.00 zł

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)

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

1,740.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 12



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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

1 Zdrowy Senior Projekt skierowany jest do osób 
starszych z terenu miasta 
Bielsko-Biała, a jego celem 
zadania jest wzmocnienie 
wiedzy dotyczącej zdrowia, 
poprawa jakości życia, 
aktywizacja i poprawa 
sprawności fizycznej oraz 
wzmocnienie więzi w tej grupie 
docelowej.

Urząd Miejski w Bielsku - Białej 3,000.00 zł

2 Aktywny Senior 4 Projekt skierowany jest do osób 
starszych z terenu Bielsko-Biała, 
a jego celem jest aktywizacja i 
integracja społeczna oraz 
wzmocnienie więzi w tej grupie 
docelowej.

Urząd Miejski w Bielsku - Białej 9,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Edelman  24-06-2015 Data wypełnienia sprawozdania
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