
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 2015-06-30

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

Piotr Jan Bańczyk Prezes TAK

Wojciech Szwiec Wiceprezes TAK

Joanna  Eichner 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

Paulina Łopatka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dominika Rzepa 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
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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)

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie prowadziło:
- Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, pełniące funkcje inkubatora i centrum organizacji 
pozarządowych działających na terenie powiatu mikołowskiego;
- Zajęcia edukacyjne i doradztwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych w Łaziskach Górnych i w Wyrach 
w ramach Laboratorium Przedsiębiorczości i Technologii;
- Program reintegracyjno-stażowy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych w ramach projektu pt.: 
Masz staż - szansę  masz - zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych;
- 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;
- Międzynarodowe  warsztaty edukacyjne w zakresie organizacji gier miejskich i zajęć sportowych;
- Działania edukacyjno-integracyjne dla seniorów w ramach Łaziskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Warsztaty Robokids - zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży, prowadzone w ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego;
- 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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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 oraz 
gminy Wyry objętych 
wsparciem osrodków 
pomocy społecznej,w 
ramach projektu pt.: 
"Przyszłość w naszych 
rękach" oraz "Lepsza 
przyszłość". Ze wsparcia 
w ramach programu KIS 
skorzystało 47 osób. 
Część uczestników 
projektu realizowanego 
w Łaziskach Górnych 
została skierowana na 
prace społecznie 
użyteczne.

W ramach projektu pt.: 
"Masz staż - szansę 
masz - zwiększenie  
szans  na zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych" 
wsparciem 
reintegracyjnym, w 
postaci doradztwa 
zawodowego, 
poradnictwa 
psychologicznego oraz 
warsztatów 
rozwijajacych 
kompetencje 
zawodowe, objeto 43 
osoby. 40 osób 
skierowano na płatne 
staże u pracodawców, 
podczas których 
zapewniono wsparcie 
trenera pracy. W 
ramach projektu we 
współpracy 
miedzynarodowej 
prowadzono działania 
ukierunkowane na 
wypracowanie Modelu 
aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych z 
różnymi typami 
niepełnosprawności.

W grudniu 2014 roku 
zakończony został 
projekt pt.:Realizacja 
programów 
osłonowych na rzecz 
mieszkańców ulic Długa 

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 5
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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.

Druk: MPiPS 6



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. 
Z działań realizowanych 
w ramach CISiG 
korzystało łącznie 396 
osób i 56 organizacji 
pozarządowych. W 
2014 roku 
przeprowadzono 
łącznie 176 godzin 
szkoleń dotyczących 
funkcjonowania 
organizacji 
pozarządowych oraz 
220 godzin doradztwa i 
60 godzin coachingu dla 
liderów NGO. W 
ramach działalności 
Centrum Inicjatyw 
Społecznych i 
Gospodarczych 
stowarzyszenie 
Centrum Społecznego 
Rozwoju prowadziło 
Centrum Wolontariatu. 
W okresie 
sprawozdawczym 
prowadzono warsztaty 
nt. wolontariatu w 
szkołach, prowadzono 
bazę wolontariuszy 
oraz pośredniczono 
wolontariatu. 
Zorganizowano także 
Galę Społecznika i Targi 
Inicjatyw Społecznych, 
w których łącznie 
uczestniczyło ponad 
300 osób.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

W 2014 roku 
stowarzyszenie 
Centrum Społecznego 
Rozwoju zrealizowało 
kilka projektów 
kulturalnych. 
Naistotniejszymi 
działaniami w tym 
obszarze była realizacja 
"Kina młodych i 
niezależnych 2014",  w  
ramach którego 
wyświetlono cykl 
filmów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
oraz organizacja 
ogólnopolskiefo  
konkursu filmów 
amatorskich i 
niezależnych "Filmowe 
Południe" oraz 
prowadzenie portalu 
filmowego 
www.filmowepoludnie.
pl. Dla dorosłych i 
młodzieży 
organizowano 
spotkania z twórcami 
kina niezależnego i kina 
polskiego.
Od września 2014 
treningi odbywały się 
raz w tygodniu na Sali 
gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 6 w  
Łaziskach Średnich przy 
udziale około 24 
zawodników, Sparta 
CSR Łaziska od 
października brała 
udział w Amatorskiej 
Lidze Piłkarskiej przy 
MOSIR w Łaziskach 
Górnych. Od września 
2014 w Sparcie oprócz 
chłopców,  trenuje 
sekcja dziewcząt (7 
osób)

94.99.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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Stowarzyszenie 
prowadziło warsztaty 
dla dzieci i młodzieży z 
zakresu robotyki 
kształtujące 
predyspozycje 
techniczne. W ramach 
działalności odpłatnej 
prowadzone były 
warsztaty dla dzieci z 
zakresu robotyki  
rozwijające 
predyspozycje do nauk 
ścisłych oraz 
kreatywność. Usługa 
była realizowana dla 
następujących 
podmiotów: Miejski 
Ośrodek Kultury 
w Żorach, Agencja 
Turystyczna OLA, 
Miejski Ośrodek Kultury 

w Orzeszu, Zespół Szkół 
Nr 2 Specjalnych Ruda 
Śląska,Dom Kultury w 
Gostyni, Gminny 
Ośrdek Kultury w 
Suszcu, Perspektywa sc 
Monika Kwapińska 
Łukasz Kwapiński, 
Miejski Ośrodek Kultury 

w Żorach, Miejskie 
Centrum Kultury w 
Imielinie.     W zajęciach 
warsztatowych z 
Robotyki brało udział w 
2014 rok  - 280 dzieci. 
Zrealizowaliśmy usługę 
w postaci: opracowania 
strategii rozwiązywania 
problemów 
społecznych dla gminy 
Chełm Śląski.

85.59.B
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wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Centrum Społecznego 
Rozwoju prowadziło 
edukację sportową w 
ramach zajęć dla 
młodzieży (SPARTA CSR 
Łaziska). W zajęciach 
uczestniczą zarówno 
chłopcy, jak i 
dziewczęta. W ramach 
współpracy 
międzyinstytucjonalnej 
Centrum Społecznego 
Rozwoju 
współorganizowało III 
Bieg Orzeski. 
Stowarzyszenie 
organizowało także 
międzynarodowe 
zajęcia edukacyjne w 
ramach projektu 
Specific Posibilities Of 
Raising capabiliTies 
(SPORT), których 
efektem  była 
organizacja "Biegu z 
kolędą". W związku z 
organizacją biegu 
pobierano opłaty od 
uczestników zadania. 
Na starcie zgłosiło się 
137 zawodników, 
którzy rywalizowali na 
dystansie 5 km. Trasę 
biegu wytyczono 
leśnymi duktami. W 
związku z nocnymi 
opadami śniegu trasa w 
części pokryta była 
białym puchem. Nie 
brakowało też 
odcinków mokrych i 
błotnistych, 
przypominających rajdy 
przeprawowe.

85.51.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 wyników/zysków i strat) 1,230,236.19 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,154,472.65 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 62,039.20 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 524.34 zł

e) Pozostałe przychody 13,200.00 zł

949,868.63 zł

18,200.00 zł

105,602.17 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51,116.80 zł

360.00 zł

24,188.18 zł

23,495.00 zł

3,073.62 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 28,363.77 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,073,670.80 zł
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2.4. Z innych źródeł 77,084.82 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 -19,562.99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -213.04 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 28,363.77 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: 1,238,274.13 zł 28,363.77 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

1,174,035.64 zł 28,363.77 zł

62,252.24 zł 0.00 zł

0.00 zł

728.20 zł

0.00 zł

1,258.05 zł 0.00 zł

1 Rehabilitacja Mariusza Urbanka (zakup rowera rehabilitacyjnego, pobyt na turnusie 
rehabilitacyjnym)

10,940.00 zł

2 Działania dot. Funduszu Kreatywności (zakup orbitreka, zestawu nagłośnieniowego, zakup butów i 
bluzek na warsztaty taneczne,, zakup tableta i materiałów do organizacji zajęć plastycznych, 
przewóz osób, usługa prowadzenia zajęć gitarowych dla dzieci, zakup art.spożywczych)

11,738.31 zł

3 Działania promujące w ramach 1% (domena internetowa, produkcja i emisja spotu reklamowego, 
wydruk wizytówek i plakatów,

5,685.46 zł

1 Rehabilitacja Mariusza Urbanka - zakup rowera rehabilitacyjnego 8,540.00 zł

2 Fundusz Kreatywności - zakup orbitreka i zestawu nagłośnieniowego 4,499.99 zł

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

5,685.46 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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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)

8.0 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)

4.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

26.00 osób fizycznych

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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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)

2.00 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

2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 590,976.42 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

134,362.06 zł

134,362.06 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 456,614.36 zł

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

590,976.42 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,508.02 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 587,468.40 zł

8.00 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

6.00 osób

2.00 osób

8.00 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

3.00 osób

5.00 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)

10,815.52 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)

38,432.51 zł

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

11,718.44 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)

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji oraz wypłacanego pracownikom organizacji 
(pozycja 4 i 7) dotyczy odpowiednio wszystkich członków 
zarządu łącznie oraz wszystkich pracowników łącznie.

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) w pozycjach 8 i 11 osiągnęły wysokość wysokość 
wskazaną w  sprawozdaniu w związku z kumulacja 
wynagrodzeń z 5 kolejnych miesięcy, powstałą w wyniku 
opóźnień w przekazywaniu środków finansowych na 
realizacje działań stowarzyszenia.

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

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

12,590.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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 "Zapewnienie pomocy 
osobom i rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej 
poprzez  pozyskiwanie i 
dystrybucję żywności 
przekazywanej nieodpłatnie 
oraz prowadzenie działań 
edukacyjnych w razie 
potrzeby"

Celem projektu jest udzielenie 
bezpośredniej pomocy 
żywnościowej grupie około 970 
najuboższych mieszkańców 
gminy Łaziska Górne w okresie 
od 12 lutego, do 31 grudnia 
2014 roku. W ramach realizacji 
zadania zorganizowano i 
wyposażono magazyn żywności, 
prowadzono  dystrybucję 
produktów  żywnościowych dla 
najuboższych mieszkańców oraz 
prowadzono  działania 
edukacyjne.

Urząd Miasta Łaziska Górne 58,000.00 zł

3 "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 6,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Łaziski Uniwersytet III Wieku Celem  projektu jest 
zwiększenie aktywności 20 osób 
starszych w wieku 55+ poprzez 
udział w zajęciach 
komputerowych i
językowych oraz rozwój 
wolontariatu 
wewnątrzpokoleniowego, 
przygotowanie mentorów, 
którzy promować będą 
umiejętności komputerowe w 
swoim środowisku, a także 
promocja nowych technologii, 
nauki jęków obcych oraz 
integracja 
wewnątrzpokoleniowa grupie 
20 seniorów.

Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS w Rybniku

5,000.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Bańczyk - prezes
Joanna Eichner - wiceprezes
Wojciech Szwiec- wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania
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