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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI"

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. BIELSKO-
BIAŁA

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA Ulica STEFANII 
SEMPOŁOWSKIEJ

Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-
BIAŁA

Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 334965219

Nr faksu 334965219 E-mail 
prezes@teatrgrodzki.pl

Strona www www.teatrgrodzki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07231685600000 6. Numer KRS 0000051764
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 1. Magdalena Wojtczak - Prezes 

2. Jan Chmiel - Wiceprezes 
3. Irena Frydel - Wiceprezes 
4. Tomasz Zieliński - Członek
5. Piotr Bogusz - Sekretarz

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

1. Jerzy Krzempek
2. Janusz Oleś
3. Monika Foks

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla 
harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych
2. Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji grup dysfunkcyjnych, 
w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci  i młodzieży 
zagrożonej patologiami, osób chorych psychicznie oraz osób w 
podeszłym wieku.
3. promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa 
wymienionych w p.2 grup w życiu publicznym.
4. Wspieranie wszelkiej działalności artystycznej i podnoszenie 
poziomu twórczości amatorskiej, w szczególności grup 
wymienionych w p.2.
5. Popularyzacja dobrych praktyk w dziedzinie szeroko rozumianej 
pracy społecznej
6. Kreowanie wizerunku zjednoczonej Europy poprzez podnoszenie 
wiedzy na temat dorobku kulturalnego i historycznego krajów 
członkowskich.
7. Wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie 
wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora organizacji 
porządkowych.
8. Popularyzacja nowych rozwiązań i narzędzi w edukacji 
kulturalnej.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Tworzenie i prowadzenie amatorskich grup teatralnych, zajęć 
warsztatowych, edukacyjnych i terapeutycznych.
2. Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i artystycznych wśród 
grup zagrożonych marginalizacją, w szczególności wśród osób 
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami, 
osób chorych psychicznie, osób w podeszłym wieku, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowiska miejskiego.
3. Prowadzenie warsztatów twórczych wśród grup opisanych w p.2, 
wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne i 
komunikacyjne.
4. Upowszechnianie sztuki i działalności artystycznej, w 
szczególności w ośrodkach oddalonych o centrów kulturalnych.
5. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych , 
rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
szczególnie dla osób wymienionych w p.2.
6. Prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych oraz 
osób i grup
  dyskryminowanych.
7. Promocje zatrudnienia oraz aktywizacje społeczną i zawodową 
grup dysfunkcyjnych zagrożonych marginalizacją, szczególnie osób 
określonych w p.2 przez:
a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról 
społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom 
niezagrożonych marginalizacją , 
b) przyuczenie do zawodów, szczególnie do zawodów o 
charakterze artystycznym,
c) naukę planowania życia i osiągania samodzielności na miarę 
swoich możliwości,
d) promocje idei przedsiębiorczości.
8. Organizowanie działań na rzecz rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez:
     -    prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
-  prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
9. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, 
propagandowych i metodycznych, w szczególności materiałów 
poświęconych metodom społecznej aktywizacji grup 
dysfunkcyjnych.
10. Udzielanie pomocy społecznej, w szczególności rodzinom i 
osobom z grup opisanych w p.2 oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób.
11. Prowadzenie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, 
ekologicznej, społecznej, charytatywnej, sportowej, turystycznej, 
rehabilitacyjnej i informacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 
grup dysfunkcyjnych opisanych p.2.
12. Udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
13. Organizowanie i udział w warsztatach, kursach i innych formach 
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadr instruktorskich. 
14. Promowanie i organizację wolontariatu.
15. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów.

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

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Druk: MPiPS 3



1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2012 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki kontynuowało i 
rozwijało rozpoczęte wcześniej działania edukacyjne, artystyczne oraz z zakresu 
aktywizacji społecznej i zawodowej. Głównymi beneficjentami przedsięwzięć 
Teatru Grodzkiego były tzw. środowiska defaworyzowane, zagrożone i 
doświadczone wykluczeniem społecznym – osoby niepełnosprawne fizycznie i 
intelektualnie, uzależnione, chore psychicznie, z rodzin ubogich i niewydolnych 
wychowawczo. 

Wszystkie działania stowarzyszenia realizowane były w bliskiej współpracy z 
lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami. Istotną pomoc w realizacji 
zadań statutowych stowarzyszenia stanowiło również zaangażowanie 
kilkudziesięcioosobowej grupy wolontariuszy.

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

cały kraj

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

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)

500

60

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

Działania edukacyjne, artystyczne oraz z zakresu aktywizacji 
społecznej i zawodowej

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

88.99.Z

85.59.Z

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

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:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 5

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


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)

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne w 2012 roku prowadziło 
działalność gospodarczą 
w specyficznej formie Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład 
Introligatorsko-Drukarski w Bielsku-Białej oraz Zakładu 
Aktywności Zawodowej Zakład Ośrodka Rehabilitacyjno-
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach.

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą w 
zakresie przeprowadzenia warsztatów i szkoleń, organizacji wizyt 
studyjnych oraz wynajmu powierzchni reklamowej.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

18.12.Z

55.20.Z

85.59.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

cały kraj

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) 5,819,368.65 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,778,671.64 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 1,008,507.74 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12,626.60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,661,721.49 zł

443,993.06 zł

173,340.11 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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510,564.21 zł

3,533,824.11 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,100.00 zł

0.00 zł

10,900.00 zł

2,200.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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 -69,734.93 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 53,263.81 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 53,263.81 zł

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 12,626.60 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
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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: 5,807,028.55 zł 0.00 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:

1,848,406.57 zł 12,626.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

955,243.93 zł

66,502.22 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

2,936,875.83 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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)

100.0 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)

72.1 etatów

80.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

17.00 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)

0.00 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)
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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 0.00 osób

308.00 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

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 300.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

1,806,791.49 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 852,113.74 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 695,729.00 zł

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

156,384.74 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

1,505.66 zł
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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

4,700.00 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)

Członkowie organów zarządzających nie pobierają 
wynagrodzenia za pełnione funkcje w tym organie.

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Bielska Gala Wolontariatu 3,670.00 zł

2 Poeksperymentuj prozdrowotnie 23,900.00 zł

3 Teatralna Mapa Bielska-Białej 16,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Mój wybór - Wolontariat 53,274.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Magdalena Wojtczak - Prezes Zarządu - 29.03.2013 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja "Dobry Dom"

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowść naliczenia skłądek ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012-02-15

2 Prawidłowość wydatkowania środków PFRON Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

2012-03-30

3 Podatek od towarów i usług II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 2012-04-10

4 Upraszczanie zasad wdrażania funduszy 
strukturalnych

Najwyższa Izba Kontroli 2012-11-26

5 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstawami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych

Najwyższa Izba Kontroli 2012-11-15

6 Przestrzeganie przepisów higieniczno-
sanitarnych

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarnyw Bielsku-Białej

2012-12-14

7 Spełnianie przez pracodawcę warunków 
wynikających z art 29 ustawy z dnia 29.08.1997 
r.

Śląski Urząd Wojewódzki 2012-12-20
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