
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina ŁAZISKA GÓRNE

Powiat MIKOŁOWSKI

Ulica WYSZYŃSKIEGO Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość ŁAZISKA GÓRNE Kod pocztowy 43-173 Poczta ŁAZISKA GÓRNE Nr telefonu 324446453

Nr faksu 324446453 E-mail biuro@csr.biz.pl Strona www www.csr.biz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24000336600000 6. Numer KRS 0000223366

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

Mateusz Eichner Prezes TAK

Piotr Jan Bańczyk Wiceprezes TAK

Wojciech Szwiec Wiceprezes 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

Jolanta Ucka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dominika Rzepa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Gocyła Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu województwa śląskiego.

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup 
marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, działania na rzecz 
reintegracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych społecznie, 
szczególnie osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
2. Działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, 
których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, 
usług i informacji. 
3. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz walki z uzależnieniami. 
Profilaktyka uzależnień dorosłych i młodzieży.
4. Wspieranie osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.
5. Promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.
6. Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte Social 
Responsibility) oraz zatrudniania socjalnego wśród przedsiębiorców. 
Budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, 
biznesem a sektorem pozarządowym, promocja wolontariatu. Wspieranie 
rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
7. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit społeczno-
politycznych.
8. Wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych 
mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc 
społeczną, kulturę i przedsiębiorczość.
9. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym 
turystyki i sportu.
10. Wspieranie inicjatyw  kulturalnych a w szczególności promocja kultury 
i tradycji Górnego Śląska.
11. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w szczególności 
niskobudżetowej twórczości filmowej, teatralnej, kabaretowej i 
muzycznej. 
12. Promocja ochrony środowiska  i postaw proekologicznych.  
13. Współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia ustawicznego, 
wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup 
marginalizowanych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wdrażanie w życie własnych projektów i programów;
2. Prowadzenie sekcji i klubów oraz innych powołanych, aby realizować 
cele Stowarzyszenia;
3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
wspierającymi ich rozwój, a także z organami administracji państwowej i 
samorządowej oraz środkami masowego przekazu;
4. Uczestniczenie jak i organizacja konferencji, seminariów, szkoleń i 
wykładów poświeconych celom działalności Stowarzyszenia;
5. Organizacja szkoleń, warsztatów i kursów, które będą miały za cel 
rozwój zasobów ludzkich regionu oraz propagowanie celów 
Stowarzyszenia;
6. Wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia 
ze szczególnym uwzględnieniem  społecznej odpowiedzialności biznesu;
7. Działalność wydawniczą;
8. Działalność doradczo-szkoleniową, realizującą cele Stowarzyszenia na 
rzecz osób prawnych i fizycznych; 
9. Poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne, finansowe itp. dla 
osób prawnych jak i fizycznych;
10. Organizację imprez kulturalnych i sportowych;
11. Prowadzenie portalu internetowego; 
12. Prowadzenie klubów i sekcji podejmujących działania wynikające z 
celów stowarzyszenia; 
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, które 
realizują podobne cele statutowe.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie prowadziło:
- Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, pełniące funkcje inkubatora i centrum organizacji 
pozarządowych działających na terenie powiatu mikołowskiego;
- Klub Integracji Społecznej, realizujący program reintegracji społecznej i zawodowej osób 
bezrobotnych, korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej;
- Punkt Pracy Socjalnej, w ramach którego realizowano działania, mające na celu aktywizację społeczną 
osiedla Długa-Zwałowa w Łaziskach Górnych;
- Warsztaty Robokids - zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży, prowadzone w ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego;
- Warsztaty partycypacyjne, opracowujące Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy 
Rydułtowy, miasta Żory i miasta Zawiercie;
- portal www.filmowepoludnie.pl, w ramach którego informowano o najważniejszych wydarzeniach w 
środowisku filmu niezależnego w południowej Polsce;
- Młodzieżowy Klub Filmowy, zajmujący się realizacją obrazu filmowego oraz tworzącym własne 
produkcje filmowe;
- Sparta CSR Łaziska - młodzież z Łazisk Górnych, tworząca amatorską drużynę piłkarską;
- Fundusz Kreatywności - konkurs grantowy, mający na celu wsparcie innowacyjnych projektów 
młodzieży z terenu powiatu mikołowskiego;
- Konkursy skierowane dla młodzieży: konkurs plastyczny, konkurs filmowy, rozgrywki szachowe;
- Lokalne Centrum Wolontariatu, zajmujące się pośrednictwem wolontariatu oraz prowadzeniem 
spotkań nt. wolontariatu w szkołach.

W ramach stowarzyszenia prowadzimy ponadto Agencję zatrudnienia oraz Placówkę Kształcenia 
Ustawicznego.

Przedstawiciele Centrum Społecznego Rozwoju uczestniczą w pracach:
- Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego (Piotr Bańczyk);
- Komitetu Technicznego ds. Społecznej Odpowiedzialności (KT305) Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (Piotr Bańczyk, Mateusz Eichner).

Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP w Warszawie.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

60

1500

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie adresuje swoje działania na tylko do osób fizycznych i prawnych, ale także do 
całych społeczności. W ramach tego typu realizowane są programy aktywizacji społecznej 
osiedla Długa-Zwałowa w Łaziskach Górnych, działania angażujące młodych mieszkańców 
powiatu mikołowskiego do działalności społecznej finansowane ze środków pochodzących z 1% 
podatku w ramach powołanego przez CSR "Funduszu Kreatywności"  oraz  warsztaty 
międzyinstytucjonalne w gminach.

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)

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

Prowadzono Klub 
Integracji Społecznej 
dla bezrobotnych 
mieszkańców miasta 
Łaziska Górne objętych 
wsparciem Ośrodka 
Pomocy Społecznej,w 
ramach projektu pt.: 
Przyszłość w naszych 
rękach. Ze wsparcia w 
ramach programu KIS 
skorzystało 26 kobiet. 
Grupa 12 uczestniczek 
projektu została 
skierowana na prace 
społecznie użyteczne, a 
6 z nich ukończyło 
program reintegracji 
zawodowej i zostało 
zatrudnionych u 
lokalnych 
pracodawców. W 
ramach programu KIS 
zrealizowano 144h 
treningu grupowego z 
doradcą zawodowym, 
80h treningu 
indywidualnego z 
doradcą zawodowym, 
48h treningu 
umiejętności 
społecznych oraz 
spotkania z 
psychoterpii 

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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indywidualnej. Dwie 
grupy uczestniczek KIS 
wzięły udział w 
zajęciach z zakresu 
umiejętności 
społecznych, 
zrealizowanych podczas 
wyjazdu szkoleniowego 
do Szczyrku. 
Ze środków 
pochodzących z 1% 
zorganizowano wyjazd 
warsztatwo-
integracyjny dla ojców i 
wychowanków 
MOWRiD mający na 
celu rozwój 
umiejętności 
wychowawczych.
W grudniu 2013 roku 
zakończony został 
projekt pt.:Realizacja 
programów 
osłonowych na rzecz 
mieszkańców ulic Długa 
i Zwałowa w Łaziskach 
Górnych w ramach 
pomocy społecznej, w 
tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans 
tych rodzin. Całoroczne 
działania prowadzone 
w Punkcie Pracy 
Socjalnej na osiedla 
Długa-Zwałowa 
ukierunkowane były na 
rozwój społeczności 
lokalnej oraz na 
budowanie i kreowanie 
pozytywnych zmian na 
osiedlu

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

W ramach działań 
Centrum Inicjatyw 
Społecznych i 
Gospodarczych, 
pełniącego rolę 
inkubatora i centrum 
organizacji 
pozarządowych 
działających na terenie 
powiatu mikołowskiego 
prowadzono szkolenia, 
doradztwo oraz 
wydarzenia 
adresowane zarówno 
do przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych, jak i do 
mieszkańców powiatu. 
W 2013 roku z działań 

94.99.Z
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realizowanych w 
ramach CISiG korzystało 
łącznie 307 osób i 48 
organizacji 
pozarządowych. W tym 
czasie przeprowadzono 
łącznie 192 godziny 
szkoleń dotyczących 
funkcjonowania 
organizacji 
pozarządowych oraz 
110 godzin doradztwa 
ogólnego. 
W ramach działalności 
Centrum Inicjatyw 
Społecznych i 
Gospodarczych 
stowarzyszenie 
Centrum Społecznego 
Rozwoju prowadziło 
Centrum Wolontariatu. 
W okresie 
sprawozdawczym 
przeprowadzono 20 
spotkań nt. 
wolontariatu w 
szkołach, prowadzono 
bazę wolontariuszy 
oraz pośredniczono w 
zawarciu 26 
porozumień 
wolontariackich. W 
wyniku prowadzonych 
działań centrum 
wpisane zostało do 
Ogólnopolskiej Sieci 
Centrów Wolontariatu 
jako Lokalne Centrum 
Wolontariatu.
Zorganizowano także 
Galę Społecznika, Targi 
Inicjatyw  Społecznych 
oraz Galę Wolontariatu, 
w których łącznie 
uczestniczyło ponad 
600 osób.

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

W 2013 roku 
stowarzyszenie 
Centrum Społecznego 
Rozwoju zrealizowało 
kilka projektów 
kulturalnych i 
sportowych. CSR dzięki 
działaniom 
wolontariuszy 
tworzących portal 
www.filmowepoludnie.
pl wspomagało 
realizację wystawy 
„Stara gwardia 
celuloidu – kino 
amatorskie na górnym 

94.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Śląsku” w Muzeum 
Historii Katowic. Dzięki 
dofinansowaniu przez 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego CSR 
zrealizowało projekt 
„Akademia Filmu 
Śląskiego”. Był to cykl 
warsztatów filmowych 
oraz „IV Konkurs 
Filmów Amatorskich i 
Niezależnych Filmowe 
Południe”. Kolejnym 
projektem 
upowszechniającym 
kulturę filmową w 
naszym regionie było 
„Kino młodych i 
niezależnych 2013” 
Dzięki dofinansowaniu 
Urzędu Miasta 
Mikołowa CSR 
zorganizowało w sali 
kinowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
cykl filmów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
Wolontariusze 
„Filmowego południa” 
uczestniczyli w 4 
ogólnopolskich 
festiwalach kina 
niezależnego. Sami 
zorganizowali 
kilkanaście pokazów 
oraz koncerty w ramach 
Gali Społecznika i 
Targów Organizacji 
Pozarządowych. CSR 
jest także 
organizatorem 
świątecznego, 
powiatowego konkursu 
plastycznego dla 
najmłodszych. W 
ramach stowarzyszenia 
działa młodzieżowa 
drużyna piłkarska 
„Sparta CSR” w składzie 
23 zawodników. 
Drużyna trenuje 3 razy 
w tygodniu i bierze z 
powodzeniem udział w 
rozgrywkach śląskich 
drużyn amatorskich. W 
2013 roku w turnieju o 
puchar Burmistrza 
Orzesza zajęła w grupie 
2 miejsce.

Druk: MPiPS 7



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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Stowarzyszenie 
prowadziło szkolenia 
adresowane zarówno 
dla osób objętych 
pomocą społeczną, jak i 
warsztaty dla 
pracowników instytucji 
pomocy i integracji 
społecznej. W ramach 
odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
Stowarzyszenie 
zrealizowało m. innymi 
zorganizowało kolnie 
letnie dla dzieci -
wychowanków 
MOWRID, za które 
pobrano częściowe 
opłaty od rodziców.  
Stowarzyszenie 
zrealizowało także  
wyjazdowego warsztaty 
w dziedzinie rozwoju 
osobistego oraz 
stacjonarne szkolenia w 
dziedzinie rozwoju 
osobistego dla osób 
bezdomnych 
podopiecznych Caritas 
(zleceniodawca Caritas 
Diecezji Sosnowieckiej).

88.99.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Stowarzyszenie 
prowadziło warsztaty 
dla dzieci i młodzieży z 
zakresu robotyki 
kształtujące 
predyspozycje 
techniczne.
Szkolenia z zakresu 
ekonomii społecznej dla 
pracowników instytucji 
pomocy społecznej, 
rynku pracy i  
organizacji 
pozarządowych 
(Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, 
Ośrodek Regionalny w 
Zielonej Górze). 
Warsztaty 
partycypacyjne 
opracowujące Strategię 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych dla gminy 
Rydułtowy 
(zleceniodawca MOPS 
Rydułtowy). Warsztaty 
partycypacyjne 
opracowujące Strategię 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych dla miasta 
Żory (zleceniodawca 
MOPS Żory). Warsztaty 
partycypacyjne 
opracowujące Strategię 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych dla miasta 
Zawiercie 
(zleceniodawca MOPS 
Zawiercie).

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 9



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) 459,884.80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 385,526.48 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 58,499.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 21.65 zł

e) Pozostałe przychody 15,837.67 zł

274,435.49 zł

0.00 zł

60,706.96 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36,445.00 zł

270.00 zł

17,945.00 zł

16,850.00 zł

1,380.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14,209.03 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 335,142.45 zł

Druk: MPiPS 10
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2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,284.28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej 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 14,130.03 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: 450,700.48 zł 25,559.87 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

366,242.20 zł 14,130.03 zł

58,499.00 zł 11,429.84 zł

0.00 zł

0.00 zł

25,430.57 zł

528.71 zł 0.00 zł

1 Rehabilitacja Mariusza Urbanka ( 2 turnusy rehabilitacyjne,
zakup części i naprawa roweru rehabilitacyjnego)

6,774.02 zł

2 Organizacja wypoczynku dla wychowanków MOWRiD ( pobyt z zakwaterowaniem
i wyżywieniem, przewóz uczestników, ubezpieczenie uczestników)

3,846.00 zł

3 Działania promujące w ramach 1% ( ogłoszenia reklamowe,
druk materiałów reklamowych, insertowanie ulotek
 zakup domeny internetowej promujących działania 1%,
zapłata za współpracę w ramach 1%)

2,700.19 zł

4 Pozostała działania (wynajem sali na Galę Społecznika, 
zakup medali pamiątkowych i statuetek, zakup dyplomów)

809.82 zł

1 Rehabilitacja Mariusza Urbanka 6,774.02 zł

2 Wsparcie  wychowanków MOWRiD (dawniej Świetlicy) 3,846.00 zł

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

2,700.19 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 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)

1.0 osób

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

1.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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25.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 233,538.38 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18,840.28 zł

18,840.28 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 214,698.10 zł

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

233,538.38 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 20,553.81 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 212,984.57 zł

13.00 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

1.00 osób

12.00 osób

5.00 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

3.00 osób
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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

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)

2,510.89 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)

350.85 zł

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

7,197.24 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

3,878.00 zł

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

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

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

1 "Pomoc społeczna, w tym 
osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób, polegające na 
realizacji programów 
osłonowych na rzecz 
mieszkańców ulic Długa i 
Zwałowa"

Celem projektu jest aktywizacja 
społeczna mieszkańców ulic 
Zwałowa i Długa w Łaziskach 
Górnych poprzez realizację 
działań osłonowych 
skierowanych do osób i rodzin 
w trudnej sytuacji życiowej, 
realizowana w ramach działań 
Punktu Pracy Socjalnej  oraz 
prowadzenie Punktu Pomocy 
Koleżeńskiej świadczącego 
pomoc i poradnictwo dla 
mieszkańców i utrzymanie sieci 
współpracy 
międzyinstytucjonalnej mającej 
na celu skuteczne 
przeciwdziałanie problemom 
występującym na osiedlu.

Urząd Miasta Łaziska Górne 48,000.00 zł

2 "Kino Młodych i 
Niezależnych"

Celem projektu jest edukacja 
kulturowa mieszkańców 
Mikołowa  ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin  w tym 
dzieci i młodzieży. Promocja 
postaw twórczych oraz 
czynnych sposobów spędzania 
czasu wolnego.
Celem naszego działania jest 
wsparcie niezależnej kultury 
filmowej. Edukacja widza 
poprzez stworzenie okazji do 
poznania odrębnej dziedziny 
kinematografii - rzadko 
dostępnej w kinach.
Promocja miasta Mikołowa jako 
miejsca kojarzonego z kulturą 
niezależną w szczególności 
niezależną kulturą filmową.

Urząd Miasta Mikołów 6,050.00 zł

3 "Filmowe Południe" Celem projektu była integracja 
środowiska filmowców 
amatorów oraz wsparcie 
śląskiej niezależnej kultury 
filmowej. Edukacja widza 
poprzez stworzenie okazji do 
poznania odrębnej dziedziny 
kinematografii rzadko 
dostępnej w kinach. Edukacja 
kulturowa mieszkańców 
Górnego Śląska  ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży. 
Promocja postaw twórczych 
oraz czynnych sposobów 
spędzania czasu wolnego.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

6,000.00 zł

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

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

organizacji

Mateusz Eichner - prezes
Piotr Jan Bańczyk - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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