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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina GOLESZÓW

Powiat CIESZYŃSKI

Ulica MISYJNA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość DZIĘGIELÓW Kod pocztowy 43-445 Poczta DZIĘGIELÓW Nr telefonu 33-852-97-81

Nr faksu 33-852-90-40 E-mail cme@cme.org.pl Strona www www.cme.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07091480800000 6. Numer KRS 0000225011

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

Grzegorz Stefan Giemza Dyrektor 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

Paweł Ryszard Anweiler Przewodniczący TAK

Tadeusz Szurmann Wiceprzewodniczący TAK

Jan Macura Sekretarz TAK

Jerzy Piotr Samiec Członek TAK

Maciej Maria Oczkowski Członek TAK

CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1)    rozbudzanie życia duchowego ludzi, szczególnie członków i 
sympatyków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz 
towarzyszenie im w codziennym życiu.
2)    działanie w celu poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych.
3)    współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w inicjowaniu, ożywianiu 
i rozwijaniu edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych 
programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości.
4)    motywowanie do zaangażowania we własnym środowisku, rozwijania 
zdolności i podnoszenia kwalifikacji.
5)    tworzenie i wdrażanie projektów, metod i materiałów dla realizacji 
celów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Działalność charytatywna,
2) inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i 
wychowania,
3) działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) działalność w zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze 
szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego),
5) promocja, upowszechnianie i organizowanie wolontariatu,
6) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób,
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) organizowanie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa,
10) udzielanie pomocy  psychologicznej i prawnej osobom  w trudnej 
sytuacji życiowej, w szczególności osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Jako instytucja, która działa w Polsce od 18 lat i jest organizacją pożytku publicznego od 10 lat, 
współpracujemy, motywujemy I szkolimy. Udzielaliśmy praktycznego wsparcia do inicjowania, 
ożywiania i rozwijania w oparciu o wartości chrześcijańskie edukacji, kultury i wolontariatu. Działaliśmy 
ekumenicznie dla poprawy jakości życia dzieci i młodzieży, ludzi dojrzałych i seniorów.  W 2014 roku w 
ramach działań Centrum poruszaliśmy temat dotyczący szczęścia i sposobu w jaki można odpowiedzieć 
współczesnemu człowiekowi na pytania o nie. 
Jako grupa pedagogów ulicy UNO organizowaliśmy i animowaliśmy czas wolny dzieci, które przebywały 
na placach i ulicach bytomskiego Bobrka i Rozbarku. Nasze działania miały charakter nie tylko 
animacyjny, ale też edukacyjny i profilaktyczny. Poprzez systematyczne i różnorodne zajęcia i regularną 
obecność w dzielnicach, ukazywaliśmy dzieciom pozytywny obraz osoby dorosłej i pracowaliśmy nad 
podnoszeniem poczucia własnej wartości. Odbiorcami działań Grupy były dzieci i młodzież 
marginalizowana i zagrożona wykluczeniem społecznym, ich rodziny oraz społeczność lokalna tych 
dzielnic, czyli ok. 300 osób. Wolontariusze pomagali nam przez 662 godziny w roku, m.in. w czasie: ferii 
zimowych, szkolenie „Szkoła inna niż wszystkie”, zajęć ze Szkołą Mobilną, Festiwalu Zabawy i przy 
projekcie streetworkerskim (październik–grudzień). W 2014 roku poszerzyliśmy naszą działalność o 
kolejną dzielnicę Bytomia – Rozbark. Poza 2 grupami docelowymi utworzyliśmy także 2 grupy 
dodatkowe w odpowiedzi na zauważoną potrzebę pracy streetworkerskiej w tych dzielnicach. W 
związku z tym mieliśmy 24 podopiecznych.
 
Przez cały rok działały dwa fundusze pomocowe: „Daj dzieciom nadzieję” i „Rodzina rodzinie”. Celem 
pierwszego jest pomoc dzieciom z rodzin borykających się z problemami finansowymi, które 
uniemożliwiają wysłanie dziecka na wakacje. Wychodząc naprzeciw artykułowi 31 Konwencji Praw 
Dziecka, wiedząc, że dla większości rodzin sytuacja finansowa jest przeszkodą w zapewnieniu 
wypoczynku dzieciom i zgodnie z ideą przyświecającą naszym działaniom jako CME, przyznaliśmy 
dofinansowanie 22 dzieciom. Zaś na koncie „Rodzina rodzinie” gromadziliśmy fundusze na pomoc 
rodzinom, które znalazły się w szczególnie kryzysowej sytuacji finansowej. Udzieliliśmy pomocy m.in. 
finansowej i rzeczowej głównie rodzinom mieszkającym na Górnym Śląsku i na Śląsku Cieszyńskim, z 
którymi mogliśmy nawiązać bezpośredni i osobisty kontakt. W roku 2014 udzielaliśmy regularnego 
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wsparcia 5 rodzinom wielodzietnym, niepełnym i pozbawionych stałych dochodów. Wspieraliśmy także 
wychowankę Domu Dziecka, prowadzącą samodzielne życie (dotacja przeznaczona była na zapłatę 
czynszu wynajmowanej kawalerki), rodzinę, której urodziły się bliźnięta (jedno z bliźniąt chorowało), z 
przeznaczeniem na lekarstwa, udzieliliśmy jednorazowego wsparcia osobie niepełnosprawnej, 
mieszkającej i utrzymującej się samodzielnie, z przeznaczeniem na lekarstwa. Regularni darczyńcy to 17
 rodzin.

Od lat podejmujemy także działania charytatywne na rzecz mieszkańców wiosek na północy Burkina 
Faso, których celem jest wspieranie inicjatyw organizowanych przez afrykańskich chrześcijan, 
wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z 
bezrobociem, wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet, poprawa warunków życia, pomoc i edukacja 
medyczna. W wakacje 2014 do Burkina Faso wyjechała 3-osobowa delegacja. Podczas wyprawy jej 
uczestnicy przekazali fundusze na realizację projektu hodowli owiec w Pobe Mengao przez 15 kobiet ze 
stowarzyszenia „Dofre Hanse”. Głównym celem wyjazdu była jednak ocena stanu technicznego 
zniszczonej tamy w Pobe Mengao jako jeden z etapów przygotowawczych do jej odbudowy. Jednym z 
uczestników wyjazdu był specjalista budowlany, który dokonał odpowiednich pomiarów. W ciągu roku, 
jak i podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, odbywały się warsztaty plastyczne, których 
celem było przygotowanie wyrobów przeznaczonych do sprzedaży, a pozyskane w ten sposób pieniądze 
mogły wesprzeć fundusz. Nowością w 2014 było powstanie blogu związanego z działaniami w Burkina 
Faso, prowadzonego przez naszą wolontariuszkę i koordynatorkę Lidię Żur. Blog „Afryka – wczoraj, dziś 
i jutro” można czytać na www.oblicza-afryki.blogspot.com. Współpracowaliśmy z Komitetem 
Pilotażowym ds. Polskich Projektów w Pobe Mengao.

W 2014 roku kontynuowaliśmy przygotowania Anny Pinkas, pielęgniarki i wolontariuszki CME, do pracy 
w szpitalu w Asuanie w Egipcie. Do 8 czerwca Anna kontynuowała naukę języka angielskiego oraz 
odbywała praktyki w Reach Cross, chrześcijańskiej organizacji pracującej wśród emigrantów w 
Birmingham (Wielka Brytania). Latem załatwiała stosowne formalności przed wyjazdem do Egiptu oraz 
uczestniczyła w kursie przygotowawczym prowadzonym przez EMO w Wiesbaden (Niemcy). Od 15 
września brała udział w kursie języka arabskiego w Kairze (Egipt). W Polsce działają wolontariacko 3 
osoby wspierające Annę poprzez różnego rodzaju pomoc i zadania.

W ramach akcji „Obiady na kółkach” wydaliśmy 15 783 obiady, które dowoziliśmy do osób samotnych, 
starszych i in. m.in. do:  Dzięgielowa, Puńcowa, Goleszowa, Kozakowic, Ustronia, Cisownicy i Lesznej 
Górnej, a które przygotowywała nasza kuchnia w CME.

Zorganizowaliśmy także dwie świąteczne akcje charytatywne „Prezent pod choinkę” i „List do 
dzieciątka”. „Prezent” to ogólnopolska akcja charytatywna, którą prowadzimy w Polsce od 2001 roku, 
polega ona na przygotowywaniu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe prezentów dla dzieci 
najuboższych, potrzebujących naszego wsparcia za granicą. Rok 2014 był drugim rokiem, w którym 
udało się nam dotrzeć do dzieci w trzech krajach: na Ukrainę trafiło 400 wirtualnych paczek, na Białoruś 
1008 paczek, do Rumunii 3634 paczek (razem 5042 paczki). Akcja realizowana była od września do 
grudnia 2014 roku. Wolontariacko w akcji pomagało nam 114 koordynatorów z całej Polski, którzy 
zaangażowali następnych kilkuset wolontariuszy do zorganizowania akcji w swoich lokalnych 
środowiskach, oraz 37 osób przy segregowaniu i pakowaniu paczek 
w siedzibie akcji, czyli w Dzięgielowie. Od początku trwania akcji do 2014 roku prezenty trafiły do 
ponad 60 tysięcy dzieci.
„List do Dzieciątka” to śląska akcja organizowana przez naszych streetworkerów w Bytomiu, która 
odbyła się po raz czwarty. Dzieci, z którymi pracują nasi pracownicy w bytomskich dzielnicach Bobrek i 
Rozbark,  pisały listy-prośby, które następnie przekazywane były  osobom i grupom, które mogły spełnić 
marzenia dzieci i przygotować dla nich takie prezenty, o jakie poprosiły. W całej akcji nie chodziło o 
przekazanie środków finansowych, a o samodzielne zakupienie, zapakowanie i przekazanie prezentu 
dla konkretnego dziecka. Tuż przed wigilią, w przedświąteczne popołudnie, odbyło się spotkanie z 
dziećmi przy choince i wręczono 31 prezentów, przygotowanych przez darczyńców.

Od 1 kwietnia do 31 grudnia działał Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w 
oparciu o projekt z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
Ministerstwa Sprawiedliwości (w 2015 roku kontynuujemy działalność). Początkowo od kwietnia do 
października 2014 r. projekt realizowano w 5 miastach, a od listopada już w 8 placówkach. Ośrodek 
mieści się w Gliwicach (w budynku parafii ewangelickiej), a file w: Bytomiu, Cieszynie, Chorzowie, 
Katowicach, Rudzie Śląskiej, Tworogu i Zbrosławicach-Kamieńcu. Odbiorcami projektu były osoby 
pokrzywdzone przestępstwem w rozumieniu prawa karnego. W celu poprawy jakości życia po 
przestępstwie, oferowaliśmy pokrzywdzonym bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i mediacyjną. 
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W realizacji zadań projektu pomagało 5 wolontariuszy pełniących funkcję „asystenta osoby 
pokrzywdzonej przestępstwem”. Do zadań wolontariuszy należało m.in.: wspieranie klientów podczas 
spraw sądowych, udzielanie korepetycji dzieciom osób pokrzywdzonych, odwiedziny osób 
poszkodowanych w wypadkach samochodowych i inne w zależności od potrzeb klienta. Ośrodek 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2014 roku prowadziliśmy po raz pierwszy. Podczas 
9 miesięcy jego prowadzenia wspieraliśmy 397 osób pokrzywdzonych przestępstwem. 
Dofinansowaliśmy sprzęty, usługi i środki rehabilitacyjne. Wielu naszych klientów skorzystało z 
dofinansowania różnych typów kursów, mających na celu poprawę ich pozycji na rynku pracy. Od 
listopada 2014 r. w Gliwicach prowadzone były także mediacje. Wielkim sukcesem było pozyskanie dla 
Ośrodka wybitnej specjalistki do spraw mediacji, dr Anny Kalisz.  W ramach wypoczynku letniego 
zorganizowaliśmy trzy edycje tzw. Tygodni Ewangelizacyjnych z programem dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych w trzech regionach Polski: na Śląsku Cieszyńskim, w centralnej Polsce i na Mazurach, w 
których łącznie udział wzięło 13 200 osób. A także obóz dla dzieci i dla młodzieży z udziałem 81 osób, 
półkolonie z językiem angielskim w trzech miejscowościach: Katowice, Koszalin, Słupsk z udziałem 154 
dzieci i 44 wolontariuszy z Polski i USA.
W ciągu roku przeprowadziliśmy również rekolekcje pasyjne, których odbiorcami byli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W naszym programie wzięło udział 610 dzieci ze 
szkół podstawowych i 488 młodzieży oraz inne otwarte jedno- i kilkudniowe imprezy, np. Bezsenna noc, 
 Warsztaty muzyczne, Rodzinne Spotkanie Świąteczne, konferencja dla kobiet.

W CME w ciągu całego roku do dyspozycji byli doradcy rodzinni, duszpasterze, superwizorzy – 
wykwalifikowane osoby po Kursach Duszpasterskich i Superwizji certyfikowanych przez Towarzystwo 
Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce – oraz mediator sądowy, z którymi można było się 
umówić na rozmowę i spotkać. 

Przeprowadziliśmy także kilka otwartych szkoleń i kursów, adresowanych do osób powyżej 16 r. ż.: 
Szkoła Biblijna, Kurs Homiletyczny, Kursy Duszpasterskie, Kurs Superwizji, Kurs Prowadzenia Szkółek 
Niedzielnych dla Początkujących, Kurs Tworzenia Figur Biblijnych, warsztaty „Towarzyszenie w żałobie 
w międzykulturowym i międzyreligijnym kontekście”.

W obszarze kultury i mediów przez cały rok działały nasze grupy artystyczne. Grupa Klaunów działała w 
10-osobowym składzie: wolontariusze stali, akcyjni i jeden pracownik CME. Występowała dla 2 300 
widzów i odwiedziła m.in. takie miejscowości : Bielsko-Biała, Bładnice, Bytom, Cieszyn, Cisownica, 
Czechowice-Dziedzice, Czeski Cieszyn (Republika Czeska), Dębowiec, Dzięgielów, Mrągowo, Ochaby, 
Olbrachcice (Republika Czeska), Pierściec, Pruchna, Pszczyna, Stonawa (Republika Czeska), Wisła-
Jawornik, Wisła-Malinka, Wołczyn, Wrocław, Żory. 
Duet SU wspierał artystycznie imprezy Centrum Misji i Ewangelizacji i występował na zaproszenie 
innych organizacji i instytucji, korzystając z takich form, jak pantomima, teatr ruchu, etiuda teatralna 
czy monodram. Jego odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli – ok. 2 100 osób. Premiery sezonu 2014 
dla dzieci to: „Rozczarowani – oczarowani”, świąteczny spektakl dla dzieci. „Poszukiwacze szczęścia”, 
cykl dziewięciu spotkań z mapą, czyli Biblią oraz dla młodzieży i dorosłych: „Być blisko”, pantomima na 
podst. Psalmu 73 oraz etiuda „Na dworcu”.

W ciągu roku koncertowały także dwa zespoły: Zespół CME, który tworzy grupa 22 wolontariuszy i 
Zespół Projekt, formacja polsko-czeska, który tworzy 9-osobowa grupa wolontariuszy. 
W ramach programu radiowego wyemitowaliśmy 365 półgodzinnych bloków programowych w Radiu 
CCM i w Internecie. Słuchało nas codziennie kilka tysięcy słuchaczy (szacunkowe dane, bowiem badania 
nie obejmują słuchaczy z małych miejscowości i z obszaru przygranicznego – Zaolzia – w Czeskiej 
Republice). W czasie konkursów telefonicznych, przeprowadzanych średnio dwa razy w miesiącu, 
rozmawialiśmy ze słuchaczami w wieku 6–85 lat. Przekonaliśmy się, że słuchają nas ludzie w dużych 
miastach i małych miejscowościach całej aglomeracji śląskiej i w części Małopolski. Z sygnałów 
docierających do nas poprzez e-maile i SMS-y wynika, że wzrasta liczba słuchających nas przez Internet. 
Nasze audycje były emitowane także w Programie 1. Polskiego Radia (cztery reportaże, nadane w cyklu 
„Kościoły w Polsce i na świecie”) oraz w Radiu Koszalin (trzy audycje).  Nagraliśmy także powieści: 
Herberta Brokeringa „Listy do moich dzieci” –  fragmenty, Pracę zbiorową „Postylla kobiet” 
(fragmenty), ks. prof. Manfreda Uglorza „W imieniu Pana Jezusa” – cykl rozważań bilijnych i 
„Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana” (fragmenty) oraz cykl „Historie kobiet” – 30 
artykułów różnych autorek z czasopisma „Warto” i cykl tekstów pisanych gwarą „Jak to downij w 
Cieszynie bywało” – Bronisławy Uher. Na stałe współpracowaliśmy z 17 wolonatriuszami-duchownymi, 
nagrywającymi rozważania biblijne. Przy współpracy 
z wydawnictwem „Warto” i aktorami Teatru Dobrego Serca nagraliśmy słuchowisko dla dzieci „Astra 5, 
czyli kosmiczna przygoda”.
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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)

53000

287

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Po 16 latach ukazywania się czasopisma „Warto” o relacjach i duchowości na papierze, od 2014 roku 
zaczęło ukazywać się ono w Internecie. Na stronie warto.cme.org.pl co kwartał pojawiały się nowe 
bezpłatne numery z tematyką o: czasie, miejscach, rzeczach i przyjemnościach. Portal uzupełniany był 
także o numery archiwalne, które dostępne są również w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Zespół 
wolontariuszy, którzy tworzą czasopismo, liczył 25 osób.

W 2014 roku wydaliśmy 4 pozycje książkowe: ks. prof. Manfreda Uglorza: „Jahwe Bogiem Izraela”, „Bóg 
i człowiek. Powołanie i przeznaczenie człowieka w refleksji teologicznej apostoła Pawła” oraz 
„Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana”, a także tomik poezji ks. Sławomira Sikory pt. „Myśli 
w biegu”. Wydaliśmy także 2 pozycje płytowe: słuchowisko dla dzieci „Astra 5, czyli kosmiczna 
przygoda” i „Świątecznie” Zelowskich Dzwonków oraz ponad 30 tytułów płyt konferencyjnych z 
Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie i Mrągowie oraz z konferencji dla kobiet. Jako dział 
wydawniczy CME obsługiwaliśmy także wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane przez Centrum – 
strategie informacyjne i reklamowe, plakaty, ulotki, zaproszenia, certyfikaty, banery, strony 
internetowe, a także współpracowaliśmy z parafiami, organizacjami i innymi instytucjami.

W roku 2014 prowadziliśmy 6 stron: cme.org.pl, wato.com.pl, warto.cme.org.pl, tpipp.pl, egzegeza.pl, 
prochrist.pl oraz subdomeny, np. www.warto.cme.org.pl, www.materialy.cme.org.pl, szkola.cme.org.pl 
czy poradnictwo.cme.org.pl; 5 blogów: www.oblicza-afryki@cme.org.pl, odkrywanie-
afryki@cme.org.pl, streetworker.blogspot.com, naukrainie.blogspot.com. Prowadziliśmy również 2 
profile na Facebooku: Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Modzi Luteranie. Na naszą stronę 
www.cme.org.pl mieliśmy około 600 wejść dziennie, ponad 200 tysięcy rocznie.

Zapleczem dla naszej pracy był dział techniczny CME, do którego należało m.in.: dbanie o stan 
nieruchomości, terenu oraz sprzętu, obsługa techniczna akcji i imprez, np. Tygodni Ewangelizacyjnych, 
OZME, „Prezentu pod choinkę”, Szkoły Biblijnej, a także przeprowadzanie podstawowych napraw, 
remontów, bieżącej konserwacji, dbanie o stan samochodów i prowadzenie ewidencji, 
przygotowywanie posiłków dla osób biorących udział w szkoleniach, kursach, obozach, koloniach oraz 
dowożenie obiadów w ramach akcji „Obiady na kółkach”. Nasze samochody w 2014 roku przejechały 
51 164 km.  
Rozwijanie nowych form działalności Centrum przyniosło nowe formy zaangażowania wolontariuszy. W 
2014 roku dołączyli do nas wolontariusze Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
którzy są opiekunami tych osób. W tym roku wysłaliśmy także naszą wolontariuszkę do Egiptu. W roku 
2014 umowy wolontariackie mieliśmy z 457 wolontariuszami, w tym 103 długoterminowymi i 354 
akcyjnymi. Po podsumowaniu udziału wolontariuszy we wszystkich naszych imprezach i projektach 
otrzymaliśmy liczbę 1 200, oznacza to, że każdy z 457 wolontariuszy średnio wziął udział w 2,6 
imprezie/projekcie. Nasi wolontariusze działali m.in. w takich obszarach: pomoc w realizacji projektów 
dotyczących dzieci pokonujących trudności, dyżury i pomoc duszpasterska, opieka nad osobami 
pokrzywdzonymi przestępstwem, wykonywanie rysunków i grafik, tworzenie prezentacji 
multimedialnych i modułów internetowych, obsługa muzyczna, zdjęciowa, multimedialna, 
programowa, nagłośnieniowa i rejestracyjna imprez, tworzenie, redakcja i korekta tekstów w jęz. 
polskim oraz tłumaczenie tekstów z jęz. obcych, udział w działaniach grup artystycznych, nagrywanie 
materiałów radiowych, pomoc w akcjach charytatywnych, praca fizyczna, wspieranie projektów 
związanych z misją zagraniczną.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego (kursy 
dla liderów, 
współpracowników w 
pracy z dziećmi, 
komunikacji 
interpersonalnej). 
Organizowanie zajęć 
pozaszkolnych i 
wakacyjnych dla dzieci i 
młodzieży oraz osób 
dorosłych.

85.60.Z

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Pomoc osobom 
indywidualnym, 
małżeństwom i 
rodzinom polegająca  
na prowadzeniu 
poradnictwa 
psychologicznego, 
prawnego oraz pomocy 
materialnej. Działanie 
grup artystycznych. 
Organizowanie 
otwartych imprez 
adresowanych dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 
Przygotowywanie 
wolontariuszy.

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
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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) 2,595,515.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,304,565.46 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 870,380.44 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 361.28 zł

e) Pozostałe przychody 420,208.08 zł

19,117.60 zł

31,235.00 zł

53,797.63 zł

800,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 668,569.72 zł

0.00 zł

665,569.72 zł

3,000.00 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)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 66,888.95 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 904,150.23 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 955,906.36 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 -102,670.84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 145,536.03 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 66,888.95 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: 2,587,417.26 zł 66,888.95 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

1,407,236.30 zł 58,888.95 zł

724,844.41 zł 8,000.00 zł

0.00 zł

2,177.60 zł

434,687.05 zł

18,471.90 zł 0.00 zł

1 Grupa Pedagogów Ulicy UNO 10,000.00 zł

2 Fundusz Daj Dzieciom Nadzieję 9,500.00 zł

3 Wolontariat 8,000.00 zł

4 Letnie imprezy tzw. Tygodnie Ewangelizacyjne 4,000.00 zł

1 Prezent Pod Choinkę - pomoc charytatywna na Ukrainie 20,000.00 zł

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

1,840.00 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)

30.0 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)

28.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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)

354.00 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

354.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 924,312.01 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

664,823.26 zł

639,055.63 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

25,767.63 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 259,488.75 zł

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

717,548.07 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 272,268.14 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 445,279.93 zł

20.00 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

20.00 osób

83.00 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

80.00 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)

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)

77,026.00 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

5,400.00 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)

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

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

1 Szkoła Mobilna - Program 
zajęć profilaktyczno-
edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży z dzielnic Bobrek i 
Rozbark w Bytomiu

Wzrost samooceny dzieci i 
młodzieży z dzielnicy Bobrek i 
Rozbark w Bytomiu 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, spędzających swój 
wolny czas na ulicy poprzez 
uczestnictwo w cyklu zajęć 
profilaktycznych

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Katowicach

10,300.00 zł

2 Festiwal zabawy Stworzenie dla dzieci i 
młodzieży przestrzeni 
edukacyjnej, animacyjnej, 
rekreacyjnej i kulturalnej w 
czasie wakacji

Miasto Bytom 3,497.63 zł

3 Szkoła Mobilna- zajęcia 
profilaktyczne dla dzieci i 
młodzieży zagrożonych 
marginalizacją w rejonie 
Bobrka i Rozbarku

Wzrost samooceny dzieci i 
młodzieży z bytomskich dzielnic 
Bobrek i Rozbark zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
spędzających swój wolny czas 
na ulicy poprzez uczestnictwo w 
cyklu zajęć profilaktycznych, 
edukacyjnych oraz 
animacyjnych

Urząd Miasta Bytum 40,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Realizacja zadań z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym 
przestępstwem oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej

Świadczenie pomocy osobom 
pokrzywdzonym 
przestępstwem oraz członkom 
ich rodzin

Ministerstwo Sprawiedliwości 800,000.00 zł

2 Warsztaty Muzyczne "Śpiew 
bez granic"

Zbudowanie trwałego 
partnerstwa i współpracy 
polsko-czeskiej, która 
zaowocuje kolejnymi 
projektami integrującymi 
młodzież z obu krajów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 31,235.00 zł
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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

Grzegorz Giemza / 15.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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