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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CIESZYN

Powiat CIESZYŃSKI

Ulica KS.JANUSZA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość CIESZYN Kod pocztowy 43-400 Poczta CIESZYN Nr telefonu 334795454

Nr faksu 334795455 E-mail biuro@bycrazem.com Strona www www.bycrazem.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-17

2010-10-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07066651700000 6. Numer KRS 0000081114

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

Anna Kot prezes zarządu TAK

Ewa Kocot-Dawid wiceprezes zarządu 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 Kozieł komisja rewizyjna TAK

Wioletta Migacz-Lorek komisja rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym:
1. tworzenie programów, ruchów i instytucji pomocy wzajemnej dla tych, 
którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie, znajdują się w krańcowych 
sytuacjach socjalnych, społecznych i zawodowych, w szczególności 
pomocy rodzinom, dyskryminowanym dzieciom, kobietom i mężczyznom, 
ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom przestępstw pospolitych, 
niepełnosprawnym;
2. zapewnienie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym;
3. zapewnienie kształcenia i szkoleń w tym, którzy  tego potrzebują;
4. wspieranie poszczególnych wspólnot mieszkańców prowadzonych przez 
Stowarzyszenie do momentu, w którym stają się one samodzielne i 
zintegrowane społecznie;
5. aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających schronienie, posiłki, 
pomoc prawną, medyczną, psychologiczną i zawodową
2. prowadzenie działalności edukacyjnej
3. wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia
4. organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego
5. czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i 
sumienności wśród Członków Stowarzyszenia
6. współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i 
za granicą
7. organizowanie imprez charytatywnych, zbiórek publicznych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Głównymi działaniami działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM są niżej wymienione 
działania:
Działania kierowane do kobiet i dzieci - osób doznających i świadków przemocy w rodzinie obejmują: obsługę telefonów 
zaufania, udzielanie schronienia, prowadzenie całodobowego dyżuru interwencyjnego, pracę socjalną, opiekę pedagogiczną i 
psychologiczną nad dziećmi, pomoc psychologiczną w postaci kontaktu indywidualnego, grupy wsparcia, interwencji 
kryzysowej, konsultacje prawne oraz zajęcia edukacyjne i warsztatowe.
Działania kierowane do samotnych matek - będących w ciąży i wychowujących samotnie dzieci, obejmują: udzielanie 
schronienia, pracę socjalną, pomoc psychologiczną w formie kontaktu indywidualnego, pomoc prawną, opiekę pedagogiczną 
nad dziećmi oraz zajęcia edukacyjne i warsztatowe.
Działania kierowane do osób bezdomnych, bezrobotnych i ubogich obejmują: udzielanie schronienia i wyżywienia oraz objęcie 
programem reintegracji (w tym pracę socjalną, pomoc psychologiczną w formie interwencji kryzysowej, kontaktu 
indywidualnego, pomoc prawną, aktywizację zawodową, zajęcia edukacyjne i warsztatowe, szczególnie w zakresie 
problematyki przemocy, uzależnienia).
Działania kierowane do osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych, udzielanie konsultacji prawnych, udzielanie 
konsultacji psychologicznych, terapię psychologiczną.
Głównym celem działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom 
doświadczającym różnych problemów  wynikających z: bezdomności, przemocy domowej i samotnego rodzicielstwa, poprzez 
udzielanie schronienia, pomoc prawną i psychologiczną, pracę socjalną oraz pracę pedagogiczną z dziećmi.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2683

0

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. 
Celem zadania jest udzielenie kompleksowej 
pomocy osobom i rodzinom doświadczającym 
różnych problemów wynikających z: 
bezdomności, przemocy domowej i samotnego 
rodzicielstwa, poprzez udzielanie schronienia, 
pomoc prawną i psychologiczną, pracę socjalną 
oraz pracę pedagogiczną z dziećmi. Celem 
zadania jest udzielenie kompleksowej pomocy 
osobom i rodzinom doświadczających różnych 
problemów wynikających z: bezdomności, 
przemocy domowej i samotnego rodzicielstwa, 
poprzez udzielanie schronienia, pomoc prawna i 
psychologiczną, pracę socjalna oraz pracę 
pedagogiczną z dziećmi.

87.90.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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 zysków i strat) 1 717 176,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 559 580,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 107 045,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 50 551,54 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Pozostała pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem. Celem zadania jest 
udzielenie kompleksowej pomocy osobom i 
rodzinom doświadczającym różnych 
problemów wynikających z: bezdomności, 
przemocy domowej i samotnego 
rodzicielstwa, poprzez udzielanie 
schronienia, pomoc prawną i 
psychologiczną, pracę socjalną oraz pracę 
pedagogiczną z dziećmi. Celem zadania jest 
udzielenie kompleksowej pomocy osobom i 
rodzinom doświadczających różnych 
problemów wynikających z: bezdomności, 
przemocy domowej i samotnego 
rodzicielstwa, poprzez udzielanie 
schronienia, pomoc prawna i 
psychologiczną, pracę socjalna oraz pracę 
pedagogiczną z dziećmi.

87.90.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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8 295,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 492 107,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 59 192,59 zł

2.4. Z innych źródeł 157 580,54 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 56 730,76 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 593 416,66 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 583 714,55 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 492 107,95 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

w 
tym:

585,00 zł

56 707,59 zł

1 900,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -24 134,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 99 979,71 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

7 065,29 zł 0,00 zł

0,00 zł

164,79 zł

0,00 zł

2 472,03 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

20 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

14,00 etatów

37 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

44 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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)

7 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

7 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 832 412,96 zł

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

832 412,96 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 291,48 zł

14 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) 

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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

13 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

598 795,44 zł

598 795,44 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 233 617,52 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 959,42 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 829 453,54 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Mamo, tato daj mi szansę Objęcie rodziców samotnie 
wychowujących i ich dzieci oraz 
kobiet w ciąży programem 
profilaktyki zdrowotnej. 
Dodatkowo ważnymi celami 
pośrednimi są: dostarczenie 
wiedzy z zakresu prawidłowego 
odżywiania dziecka i dorosłego 
(spotkania z dietetykiem), 
zwiększenie wiedzy kobiet w 
zakresie profilaktyki zdrowia w 
okresie ciąży, połogu oraz 
pielęgnacji małego dziecka, 
uwrażliwienie na potrzeby 
zdrowotne własne i dzieci 
(spotkania z pielęgniarką i 
położną - dostarczenie wzorców 
i wiedzy).

Gmina Cieszyn 1 600,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 863,80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Program wieloaspektowej 
pomocy psychologicznej i 
prawnej
" Rodzina w Centrum"

Głównym celem programu jest 
przeciwdziałanie zaburzeniom 
w rodzinach dysfunkcyjnych 
poprzez objęcie ich pomocą 
psychologiczną, prawną, 
socjoterapeutyczną, i inną.

Gmina Cieszyn 133 000,00 zł

3 Punkt konsultacyjny ds. 
narkomanii 2020

Głównym celem było udzielanie 
profesjonalnej pomocy osobom 
eksperymentującym i 
uzależnionym od narkotyków w 
formie indywidualnych i 
rodzinnych sesji z terapeutą 
uzależnień i psychoterapeutą w 
punkcie konsultacyjnym do 
spraw narkomanii.

Gmina Cieszyn 23 000,00 zł

4 "Nowy start, nowe szanse"-
program aktywizacji 
społecznej osób 
bezdomnych

Zakładamy, że średnio 20 
uczestników rocznie - osoby 
bezdomne - dzięki 
realizowanemu zadaniu 
poprawią i wzmocnią swoją 
aktywność społeczną co w 
konsekwencji doprowadzi do 
lepszego funkcjonowania 
społecznego. Celem zadania 
jest prowadzenie działań 
edukacyjnych prowadzących do 
pozytywnego rozwiązania 
problemu bezdomności u 
adresatów zadania i powrotu 
do społeczeństwa.

Gmina Cieszyn 55 000,00 zł

5 "Dom odzyskany"-wsparcie 
dla osób potrzebujących-
pomoc w formie schronienia

Udzielenie kompleksowej 
pomocy osobom 
doświadczającym różnych 
problemów wynikających z 
bezdomności poprzez 
udzielanie schronienia, pomoc 
prawną i szeroko rozumianą 
pracę socjalną, w tym 
zapewnienie usług 
aktywizacyjnych 
wzmacniających aktywność 
społeczną. Ponadto zakładane 
rezultaty dotyczą: złagodzenia 
negatywnych skutków zjawiska 
patologii społecznej 
poprawienia przez adresatów 
swojej sytuacji społecznej i 
lokalnej - ograniczony zostanie 
stopień ich wykluczenia.

Gmina Cieszyn 375 000,00 zł

6 Udzielenie wsparcia i 
pomocy osobom 
bezdomnym z Gminy 
Skoczów

Celem zadania było udzielenie 
kompleksowej pomocy osobom 
doświadczających różnych 
problemów wynikających z 
bezdomności poprzez 
udzielenie schronienia, pomocy 
prawnej i psychologicznej, 
pracy socjalnej, i innej.

Gmina Skoczów 170 000,00 zł
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7 Udzielenie wsparcia i 
pomocy osobom 
bezdomnym z Gminy 
Hażlach

Celem zadania było udzielenie 
kompleksowej pomocy osobom 
doświadczającym bezdomności 
wynikającej z różnych sytuacji 
życiowych i losowych.

Gmina Hażlach 25 000,00 zł

8 Prowadzenie Punktu 
Interwencji Kryzysowej

Cel realizacji zadania obejmują: 
- łagodzenie skutków kryzysu 
zarówno w wymiarze 
osobistym, jak i rodzinnym oraz 
środowiskowym, - łagodzenie 
negatywnych objawów 
związanych z przeżywaniem 
sytuacji trudnej, - zapobieganie 
przejściu reakcji ostrej w fazie 
reakcji chronicznej - aktywizację 
naturalnej i instytucjonalnej 
sieci wsparcia społecznego - 
pomoc w mobilizowaniu 
zasobów do radzenia sobie z 
kryzysem - przywrócenie 
umiejętności samodzielnego 
radzenia sobie z kryzysem.

Powiat Cieszyński 47 500,00 zł

9 Program Wsparcia 
"Słonecznik"

Zapewnienie schronienia 
kobietom w ciąży, oraz 
rodzicom samotnie 
wychowującym dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. Cele 
cząstkowe obejmują: 
wspieranie osób w 
przezwyciężaniu sytuacji 
kryzysowej i podjęcia 
samodzielnego życia, 
zapobieganie dalszej 
marginalizacji społecznej 
rodziców i ich dzieci wynikającej 
z odrzucenia przez rodziny, 
partnerów czy środowisko, 
zapobieganie sieroctwu 
społecznemu poprzez 
przygotowanie do świadomego 
i odpowiedzialnego wypełniania 
roli rodzica.

Gmina Cieszyn 100 000,00 zł

10 Rodzice - dbajmy o zdrowie Działania skierowane do kobiet 
w ciąży oraz samotnych 
rodziców, koncentrujące swoje 
działania na tematyce zdrowia i 
zachowań promujących zdrowy 
styl życia.

Gmina Cieszyn 2 240,00 zł
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11 Program profilaktyczny i 
rozwijania zainteresowań 
dzieci i młodzieży 
"Pozytywka"

Głównym celem programu 
profilaktycznego i rozwijania 
zainteresowań dzieci i 
młodzieży "Pozytywka" była 
profilaktyczna działalność 
informacyjna i edukacyjna w 
obszarze uzależnień, jak 
również rozwijanie 
zainteresowań wśród dzieci i 
młodzieży. Ważnym aspektem 
projektu było rozwijanie 
twórczego potencjału, 
odkrywanie swoich zasobów i 
talentów.

Gmina Cieszyn 631,41 zł

12 COVID-19- tymczasowe 
schronienie dla osób 
bezdomnych

Udzielenie tymczasowego 
schronienia osobom 
bezdomnym z pominięciem 
obowiązujących standardów 
oraz w innej formie niż 
schronisko, noclegownia dla 
osób bezdomnych.

Gmina Cieszyn 14 253,54 zł

13 Prowadzenie Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w 
Rodzinie w latach 2019-
2020.

Podstawowym zadaniem jest 
przerwanie przemocy w 
rodzinie i minimalizowanie jej 
skutków, poprzez pomoc 
psychologiczną, pomocą 
prawną oraz udzielenie 
schronienia osobom i dzieciom. 
Celem schronienia jest ochrona 
przed osobą stosującą przemoc 
oraz uruchomienie działań w 
kierunku ekonomicznego i 
psychicznego usamodzielnienia.

Powiat Cieszyński 450 000,00 zł

14 "Rodzicem Być"-zajęcia 
wspierająco-edukacyjne dla 
samotnych rodziców, w 
ramach Domu Matki i 
Dziecka "Słonecznik"

Głównym celem zadania jest 
zwiększenie i wzmocnienie 
umiejętności wychowawczych 
matek samotnie 
wychowujących małe dziecko, 
co w konsekwencji zmniejszy 
ryzyko umieszczania dzieci w 
pieczy zastępczej.

Powiat Cieszyński 2 975,00 zł

15 Balans w życiu-program 
poprawy jakości życia 
poprzez zwiększenie 
świadomości zdrowotnej

Nabycie wiedzy i umiejętności 
w zakresie pokonywania 
codziennych trudności w 
konstruktywny sposób. 
Radzenie sobie z trudnościami 
poprzez naukę technik 
uważności, ćwiczeń 
oddechowych i innych.

Powiat Cieszyński 2 000,00 zł

16 Wsparcie psychologiczne w 
czasie pandemii on-line

Celem projektu było 
zabezpieczenie osób 
potrzebujących w pomoc 
psychologiczną w formie 
on0line, ze względu na sytuację 
pandemii i trudnością w 
opuszczaniu miejsca 
zamieszkania.

Powiat Cieszyński 7 000,00 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

17 Zabezpieczenie osób 
bezdomnych w sytuacji 
pandemii Covid-19 - 
bezpieczna noclegownia

Udzielenie wsparcia i noclegu 
osobom bezdomnym. 
Przygotowanie miejsca 
noclegowych w odpowiednie 
środki ochronne w związku z 
sytuacją pandemii.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

6 800,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ BYĆ RAZEM

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Kocot Dawid
Anna Kot

Magdalena Woźniak
Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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