
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-04-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina BĘDZIN

Powiat BĘDZIŃSKI

Ulica PLAC PROF. 
WŁODZIMIERZA WÓJCIKA

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość BĘDZIN Kod pocztowy 42-500 Poczta BĘDZIN Nr telefonu 327249593

Nr faksu E-mail 
tpb@towarzystwo.bedzin.pl

Strona www towarzystwo.bedzin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-02-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27186064600000 6. Numer KRS 0000126752

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BĘDZINA
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marcin Lazar Prezes TAK

Halina Szastak Wiceprezes TAK

Grzegorz Pawlak Wiprezes TAK

Barbara Cempura Wiceprezes TAK

Henryka Ziółkowska Skarbnik TAK

Regina Przybyła Sekretarz TAK

Mateusz Białas Członek Zarządu TAK

Sławomir Brodziński Członek Zarządu TAK

Janusz Herpel Członek Zarządu TAK

Tadeusz Kowal Członek Zarządu TAK

Jan Kuczyński Członek Zarządu TAK

Olga Lubecka Członek Zarządu TAK

Janusz Marzec Członek Zarządu TAK

Olga Pasamonik Członek Zarządu TAK

Marek Popielecki Członek 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

Joanna Janiszewska Przewodnicząca TAK

Kazimierz Buczyński członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Jacek Pawlikowski członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Eleonora Ranć członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Zbigniew Zawiślak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Podjęte działania Towarzystwa Przyjaciół Będzina za okres sprawozdawczy:
5 stycznia 2017 – wieczór klubowy Jak minął rok? Podsumowaliśmy rok 2016, przybyłym członkom i 
sympatykom Towarzystwa podarowując nowy kalendarz z akwarelą Grzegorza Chudego z wizerunkiem 
miasta. Drugim punktem programu tego wieczoru była promocja nowej publikacji Sławomira 
Brodzińskiego zatytułowanej „Towarzystwo Przyjaciół Będzina w będzińskim samorządzie”.
Również w styczniu - aktywnie wsparliśmy 23. Edycję Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
fundując jedną z nagród. A 26 stycznia 2017 zorganizowaliśmy wieczór poświęcony twórcom i historii 
tego Festiwalu. Spotkanie z ks. Piotrem Pilśniakiem i Jego współpracownikami stanowiło wyjątkową 
okazję do poznania od kuchni tej, od przeszło dwóch dekad, najbardziej znanej imprezy kojarzonej z 
naszym miastem w całej Polsce .
W lutym 2017 roku udało się sfinalizować dwuletnie starania o przyznanie naszemu stowarzyszeniu 
statusu OPP.
23 lutego 2017, zorganizowany w kinie „Nowość” wieczór tłustoczwartkowy, który wypełniliśmy 
premierą filmu „Śledztwo. The Inquest” w reżyserii Eny Kielskiej oraz spotkaniem z twórcami filmu 
zrealizowanego w Będzinie, a nagradzanego na festiwalach na całym świecie. Jak każe tradycja Tłustego 
Czwartku w Towarzystwie - wszyscy uczestnicy wieczoru (niemal 250 osób) mieli możliwość 
skosztowania wyrobów będzińskich cukierników. 
30 marca 2017 odbyło się Walne  Zwyczajne  Zgromadzenie  Sprawozdawcze Towarzystwa  Przyjaciół  
Będzina, podczas którego podsumowaliśmy rok 2016, a Zarząd otrzymał absolutorium.
20 kwietnia 2017 zorganizowaliśmy spotkanie pod hasłem Na straży pamięci z Egidem i Monique 
Schoonbrood, społecznikami z Holandii, zaangażowanymi w ochronę cmentarzy polskich żołnierzy w ich 
kraju. 
22 kwietnia 2017, wspólnie z portalem Będzin w Starej i Nowej Fotografii, zorganizowaliśmy III 
Będziński Spacer Fotograficzny, łącząc tę wyjątkową imprezę z obchodami Dnia Ziemi, w ramach 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie 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)

20000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

którego porządkowaliśmy teren Góry Zamkowej. 
23 kwietnia 2017 uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy prace badawcze i projektowe nad tablicą 
dedykowaną kapłanom pochodzącym z Parafii Świętej Trójcy oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem Króla 
Kazimierza Wielkiego i Stowarzyszeniem Ratujmy Kościół na Górce wydaliśmy przewodnik „Kazimierz 
Wielki w Będzinie”.
23 maja 2017 w Państwowej Szkole Muzycznej odbył się kolejny, bo już XIII. koncert z cyklu Dziękuję Ci 
Mamo! W jego programie arcydzieła klasyczne i przeboje muzyki rozrywkowej w wykonaniu artystów 
zaproszonych przez ks. Pawła Sobierajskiego. Dodajmy - w zeszłorocznym koncercie wzięła udział 
rekordowa liczba będzińskich Mam, ponad 370! 
25 czerwca 2017 odbył się kolejny Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła organizowany przez Muzeum 
Zagłębia w Będzinie. Towarzystwo wspierało tę wyjątkową imprezę, organizując Galerię na murach i 
kiermasz z regionalnymi publikacjami.
Wrzesień 2017 roku był okazją do podtrzymania naszej wieloletniej współpracy ze Światowym 
Związkiem Żydów Zagłębia. 7 września 2017 roku, wspólnie z Fundacją Brama Cukermana, dokonaliśmy 
odsłonięcia odrestaurowanej tablicy upamiętniającej poległych bojowników żydowskiego ruch oporu w 
będzińskim getcie, a delegacja TPB wzięła udział w uroczystej kolacji szabasowej w domu modlitwy 
Cukermanów. 
Wrzesień w Zagłębiu już po raz trzeci upłynął pod znakiem Festiwalu Organowego. Towarzystwo objęło 
honorowym patronatem koncert muzyki filmowej na organach, który odbył się 7 września 2017 w 
kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
28 września 2017 zainaugurowaliśmy kolejny sezon kulturalny imprezą „Chopin jakiego nie znacie”. Ten 
wyjątkowy wieczór odbył się w gościnnych murach Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina 
właśnie, a gawędę o wielkim Polaku, bohaterze wieczoru, snuł Michał Fiuk.
20 października 2017 powróciliśmy do Starej Olejarni na Małobądzu, gdzie zorganizowaliśmy II Wieczór 
Włoski i promocję książki Olgi Lubeckiej „Z ziemi włoskiej do Polski”. Wieczór uświetniły koncert w 
wykonaniu Antonia Palermo oraz degustacja włoskich specjałów.
1 listopada 2017 prowadziliśmy na będzińskich cmentarzach XIV. Będzińską Kwestę. Wspólnie 
zebraliśmy 22 794 złotych i 99 groszy co pozwoli nam zakończyć latem 2018 roku prace renowacyjne 
przy grobie Zdeblów i Zalewskich.
Listopad  2017 roku minął także pod znakiem historii i archiwalnej fotografii. 23 listopada, 
zorganizowaliśmy w Domu Parafialnym na Górze Zamkowej wieczór „Niemcy w Będzinie”. Stefania i 
Marcin Lazar zaprezentowali zebranym niemal 100 fotografii Będzina z okresu okupacji. Tydzień później 
odbyła się, z inicjatywy Sławomira Brodzińskiego, promocja siódmej edycji pocztówek z serii „Będzin 
dawniej i dziś” wydanej z okazji 60-lecia Syberki. 
18 grudnia 2017 odbyła się XIV. Będzińska Wigilia zorganizowana pod patronatem biskupa 
sosnowieckiego, udział w niej wzięło ponad 750. mieszkańców miasta, co stanowi nasz kolejny rekord 
frekwencyjny w minionym roku. 
Przez cały rok, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na będzińskim targowisku odbywa się Będziński 
Targ Staroci. Towarzystwo jest twórcom i patronuje tej imprezie. W sezonie letnim Targowi Staroci 
towarzyszy Klasyczna Niedziela, czyli zlot zabytkowych pojazdów.
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Zabytki

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Podjęte działania 
Towarzystwa Przyjaciół 
Będzina za okres 
sprawozdawczy:
5 stycznia 2017 – wieczór 
klubowy Jak minął rok? 
Podsumowaliśmy rok 2016, 
przybyłym członkom i 
sympatykom Towarzystwa 
podarowując nowy 
kalendarz z akwarelą 
Grzegorza Chudego z 
wizerunkiem miasta. 
Drugim punktem programu 
tego wieczoru była 
promocja nowej publikacji 
Sławomira Brodzińskiego 
zatytułowanej 
„Towarzystwo Przyjaciół 
Będzina w będzińskim 
samorządzie”.
Również w styczniu - 
aktywnie wsparliśmy 23. 
Edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek, fundując jedną z 
nagród. A 26 stycznia 2017 
zorganizowaliśmy wieczór 
poświęcony twórcom i 
historii tego Festiwalu. 
Spotkanie z ks. Piotrem 
Pilśniakiem i Jego 
współpracownikami 
stanowiło wyjątkową okazję 
do poznania od kuchni tej, 
od przeszło dwóch dekad, 
najbardziej znanej imprezy 
kojarzonej z naszym 
miastem w całej Polsce .
W lutym 2017 roku udało 
się sfinalizować dwuletnie 
starania o przyznanie 
naszemu stowarzyszeniu 
statusu OPP.
23 lutego 2017, 
zorganizowany w kinie 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 55,209.76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55,163.49 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

„Nowość” wieczór 
tłustoczwartkowy, który 
wypełniliśmy premierą 
filmu „Śledztwo. The 
Inquest” w reżyserii Eny 
Kielskiej oraz spotkaniem z 
twórcami filmu 
zrealizowanego w Będzinie, 
a nagradzanego na 
festiwalach na całym 
świecie. Jak każe tradycja 
Tłustego Czwartku w 
Towarzystwie - wszyscy 
uczestnicy wieczoru (niemal 
250 osób) mieli możliwość 
skosztowania wyrobów 
będzińskich cukierników.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 46.27 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

69,263.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

300.23 zł

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

69,563.89 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 69,563.89 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-14,354.13 zł

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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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)

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

2.00 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 
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)

163.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 30,410.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30,410.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marcin Lazar
Halina Szastak

Grzegorz Pawlak
Henryka Ziółkowska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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