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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-
AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat CIESZYŃSKI

Gmina GOLESZÓW 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

GRZEGORZ STEFAN GIEMZA - DYREKTOR

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

PAWEŁ RYSZARD ANWEILER - PREZES
TADEUSZ SZURMAN - Z-CA PREZESA
JAN MACURA - SEKRETARZ
JERZY PIOTR SAMIEC - CZŁONEK
MACIEJ MARIA OCZKOWSKI - CZŁONEK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. DZIAŁANIE W CELU POPRAWY WARUNKÓW I JAKOŚCI 
ŻYCIA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH.
2. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI W 
INICJOWANIU, OŻYWIANIU I ROZWIJANIU EDUKACYJNYCH, 
KULTURALNYCH, SPOŁECZNYCH I CHARYTATYWNYCH 
PROGRAMÓW OPARTYCH NA AUTORYTECIE 
CHRZEŚCIJAŃSKICH WARTOŚCI
3. MOTYWOWANIE DO ZAANGAŻOWANIA WE WŁASNYM 
ŚRODOWISKU, ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI I PODNOSZENIE 
KWALIFIKACJI.
4. 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)                       

CELE REALIZOWANE SA POPRZEZ:
1. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ,
2. INICJOWANIE I PROWADZANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 
EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 
PATOLOGIOM,
4. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI I 
ZACHOWANIA TRADYCJI, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM KULTURY I TRADYCJI KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP,
5. PROMOCJĘ, UPOWSZECHNIANIE I ORGANIZOWANIE 
WOLONTARIATU,
6. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM 
POMOC 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
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

PROWADZILIŚMY DZIAŁANIA W ZAKRESIE CHARYTATYWNYM, 
EDUKACYJNYM I KULTURALNYM, M.IN.: DOFINANSOWUJĄC 
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 7 DO 16 LAT, 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, 
PRZEKAZUJĄC KRÓTKOTERMINOWĄ POMOC FINANSOWĄ RODZINOM, 
KTÓRE NAGLE ZNALAZŁY SIĘ W KRYZYSIE, NP. Z POWODU ŚMIERCI 
JEDYNEGO ŻYWICIELA ORAZ NA UKRAINIE I W AFRYCE WSPIERALIŚMY 
PROJEKTY EDUKACYJNE I POMOCOWE NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I 
DOROSŁYCH. 
PRZEZ CAŁY ROK PROWADZILIŚMY AUDYCJE RADIOWE O TEMATYCE 
SPOŁECZNEJ, MIĘDZYKULTUROWEJ I PROMUJĄCEJ ETYKĘ 
CHRZEŚCIJAŃSKĄ ORAZ PLACÓWKĘ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, 
ORGANIZUJĄCĄ KURSY DLA WOLONTARIUSZY. BYLIŚMY NA 
BYTOMSKICH ULICACH Z DZIEĆMI JAKO PEDAGODZY ULICY. 
DOSTARCZALIŚMY OBIADY DO DOMÓW OSÓB STARSZYCH I 
SAMOTNYCH NA TERENIE X. PRZYGOTOWALIŚMY I 
ZORGANIZOWALIŚMY ZJAZD DLA MŁODZIEŻY W OTWARTEJ FORMULE. 
SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE BYŁO PORADNICTWO PASTORALNO-
PSYCHOLOGICZNE ORAZ PRACA Z WOLONTARIUSZAMI, ZARÓWNO 
AKCYJNYMI, JAK I DŁUGOTERMINOWYMI. DZIAŁALNOŚĆ CME, CZYLI 
TAKŻE KONKRETNE IMPREZY I AKCJE, NP. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY, 
BYŁY WSPIERANE PRZEZ GRUPY ARTYSTYCZNE: ARTYSTYCZNĄ GRUPĘ 
KLAUNÓW I ZESPÓŁ CME.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

zagranica

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

działalność charytatywnej

promocja i organizacja wolontariatu

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

30000

127

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

POMOC OSOBOM INDYWIDUALNYM, MAŁŻEŃSTWOM I 
RODZINOM POLEGAJĄCA GŁÓWNIE NA DZIAŁALNOŚCI 
PORADNICZE O CHARAKTERZE PSYCHOLOGICZNO-
PASTORALNYM, ZARÓWNO W STACJONARNYM PUNKCIE 
PORADNICTWA, JAK I POZA NIM. DZIAŁANIA KOMISYJNE 
DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 
DZIECIOM I RODZINOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ 
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ DZIAŁANIA CHARYTATYWNE W 
TYM ZAKRESIE.
WYSTĘPY INDYWIDUALNYCH ARTYSTÓW (WOKALISTÓW)  I 
GRUP ARTYSTYCZNYCH (ZESPÓŁ MUZYCZNY, DUET 
TEATRALNY, GRUPA KLAUNOWSKA) W CZASIE 
OTWARTYCH IMPREZ ADRESOWANYCH DO WYBRANYCH 
GRUP PUBLICZNOŚCI: DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH
SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ORAZ KURSY 
SPECJALIZUJĄCE W PRACY Z WYBRANYMI 
ŚRODOWISKAMI (NP. GRUPA RÓWIEŚNICZA) DLA 
WOLONTARIUSZY I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

zagranica

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

90.01.Z

85.53.B

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

PRZYGOTOWANIE OBIADÓW I DOSTARCZANIE ICH DO 
DOMÓW OSÓB STARSZYCH ORAZ SAMOTNYCH.
ORGANIZOWANIE HAPPENINGÓW, INICJOWANIE ZABAW 
ULICZNYCH, WYSTAW TEMATYCZNYCH W RAMACH 
OTWARTYCH IMPREZ I WYDARZEŃ O CHARAKTERZE 
SPOŁECZNO-KULTURALNO-RELIGIJNYM.
PROWADZENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA WOLONTARIUSZY 
JAKO PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, 
PROWADZENIE KURSÓW DLA LIDERÓW I PRACY Z 
DZIEĆMI, WARSZTATÓW SPECJALISTYCZNYCH.

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

56.21.Z

93.21.Z

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 1,744,019.42 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 735,048.29 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 719,999.96 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 63,550.55 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 128,138.92 zł

117,538.92 zł

0.00 zł

10,600.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 472,500.12 zł

0.00 zł

469,376.49 zł

0.00 zł

3,123.63 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 503,250.56 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -17,489.09 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 63,550.55 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,773,127.54 zł 63,550.55 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

588,635.24 zł 53,550.55 zł

737,489.05 zł 10,000.00 zł

0.00 zł

429,798.14 zł 0.00 zł

1,527.70 zł 0.00 zł

15,677.41 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 PRACA Z WOLONTARIUSZAMI AKCYJNYMI I DŁUGOTERMINOWYMI 24,050.55 zł

2 KRÓTKOTERMINOWA POMOC FINANSOWA RODZINOM 6,500.00 zł

3 AUDYCJE RADIOWE O TEMATYCE SPOŁECZNEJ, MIĘDZYKULTUROWEJ I 
PROMUJĄCE ETYKĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ

10,000.00 zł

4 ZJAZD MŁODZIEŻY  W OTWARTEJ FORMULE 20,000.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

26.0 osób

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)

23.2 etatów
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35.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

390.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 390.00 osób

78.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 76.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 730,314.66 zł

a) z tytułu umów o pracę 631,699.49 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 599,948.19 zł

nagrody

premie

0.00 zł

31,751.30 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 98,615.17 zł

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

98,615.17 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 63,119.89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 35,495.28 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,322.88 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,800.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 GRANIE KONTRA ROZRABIANIE 10,600.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 1. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ 
OBLICZANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE ORAZ INNYCH SKŁADEK, DO 
KTÓRYCH POBIERANIA ZOBOWIĄZANY JEST 
ZAKŁAD ORAZ ZGŁ

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ 
KONTROLI PŁATNIKÓW SKŁADEK 
W BIELSKU-BIAŁEJ

2012-10-11
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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