
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-08-03

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 693546270

Nr faksu brak 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

2002-08-22

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

Marek Popielecki wiceprezes TAK

Henryka Ziółkowska skarbnik TAK

Piotr Podsiadło sekretarz TAK

Sławomir Brodziński członek zarządu TAK

Bożena Gut członek zarządu TAK

Michał Fiuk członek zarządu TAK

Roman Kowenia członek zarządu TAK

Grzegorz Pawlak członek zarządu TAK

Jan Kuczyński członek zarządu TAK

Anna Cebula członek zarządu TAK

Alicja Pierzchalska-
Wieczorek

członek zarządu TAK

Bożena Staszewska członek zarządu TAK

Teresa Zaczkowska 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

Jacek Pawlikowski wiceprzewodniczący TAK

Olga Lubecka sekretarz TAK

Krzysztof Kaleta członek komisji TAK

Ryszard Tkacz członek komisji TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

7 stycznia  podsumowaliśmy trudny rok 2020 spotkaniem w maseczkach i dystansie . Tradycyjnie członkowie 
Towarzystwa otrzymali kalendarz na rok2021 z grafiką Piotra Zatorskiego. 
Również w styczniu wsparliśmy tradycyjnie  już 27 Edycję Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 W tłusty czwartek zorganizowaliśmy namiastkę tłustoczwartkowego wieczoru w TPB .Pączki uczestnicy otrzymali 
zapakowane na wynos. Odbył się kiermasz naszych publikacji, spotkanie z autorką monografii cmentarza na górze 
zamkowej, a nawet koncert w wykonaniu młodych muzyków.
W czerwcu odbyło się kolejne posiedzenie kapituły statuetki honorowej „Przyjaciel Będzina”. Postanowiono o 
przyznaniu tej nagrody firmie d’Apricena.
 Skutecznie dbamy o wizerunek Towarzystwa zamieszczając w internecie krótkie filmiki z naszych imprez, działa 
strona internetowa i fanpage. 
Jak zawsze Towarzystwo składało kwiaty 3-go maja i 11-go listopada. Walne Zgromadzenie członków TPB odbyło 
się 30 czerwca .
24 września odebraliśmy z rąk Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa i Prezesa Stowarzyszenia 
Rzeczpospolita Obywatelska Nagrodę Samorządową im. Norberta Barlickiego .
14 października zorganizowaliśmy w starej olejarni V Wieczór Włoski, który uświetnił recital Wojciecha Poprawy. 
Drugą , mniej oficjalną część wypełniły warsztaty kulinarne prowadzone przez Olgę Lubecką i Antonia Palermo oraz 
włoskich win i specjałów. Udział w tym wydarzeniu wzięło ponad 100 osób.
W dniach 31 października i 1 listopada przeprowadziliśmy XVII Będzińską Kwestę na 3 cmentarzach, podczas której 
zebraliśmy 22.536,55 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na renowację grobowca harcerzy – rodzeństwa Stasi i 
Janka Niemiec oraz kierownika szkoły na Ksawerze Franciszka Oruby.
19 grudnia odbyła się XVII Będzińska Wigilia pod patronatem biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka. Z 
oczywistych względów musieliśmy zrezygnować z dzielenia się opłatkiem i wydać na wynos przygotowane przez 
zagłębiowskich restauratorów, wspaniałe wigilijne potrawy.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

20000

50
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

7 stycznia  podsumowaliśmy trudny rok 2020 
spotkaniem w maseczkach i dystansie . Tradycyjnie 
członkowie Towarzystwa otrzymali kalendarz na 
rok2021 z grafiką Piotra Zatorskiego. 
Również w styczniu wsparliśmy tradycyjnie  już 27 
Edycję Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 W tłusty czwartek zorganizowaliśmy namiastkę 
tłustoczwartkowego wieczoru w TPB .Pączki uczestnicy 
otrzymali zapakowane na wynos. Odbył się kiermasz 
naszych publikacji, spotkanie z autorką monografii 
cmentarza na górze zamkowej, a nawet koncert w 
wykonaniu młodych muzyków.
W czerwcu odbyło się kolejne posiedzenie kapituły 
statuetki honorowej „Przyjaciel Będzina”. Postanowiono 
o przyznaniu tej nagrody firmie d’Apricena.
 Skutecznie dbamy o wizerunek Towarzystwa 
zamieszczając w internecie krótkie filmiki z naszych 
imprez, działa strona internetowa i fanpage. 
Jak zawsze Towarzystwo składało kwiaty 3-go maja i 11-
go listopada. Walne Zgromadzenie członków TPB odbyło 
się 30 czerwca .
24 września odebraliśmy z rąk Jacka Majchrowskiego – 
Prezydenta Miasta Krakowa i Prezesa Stowarzyszenia 
Rzeczpospolita Obywatelska Nagrodę Samorządową im. 
Norberta Barlickiego .
14 października zorganizowaliśmy w starej olejarni V 
Wieczór Włoski, który uświetnił recital Wojciecha 
Poprawy. Drugą , mniej oficjalną część wypełniły 
warsztaty kulinarne prowadzone przez Olgę Lubecką i 
Antonia Palermo oraz włoskich win i specjałów. U

3 366,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 47 112,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 782,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 38 329,55 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 poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 782,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 366,00 zł

4.3. 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 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)

29 601,21 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 111,29 zł

0,00 zł

1 Wydanie pocztówek z archiwalnymi zdjęciami Będzina
"Będzin dawniej i dziś"

3 366,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 36 712,50 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 10 399,95 zł
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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.

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
(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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

204 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać 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
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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 
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 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 20 145,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20 145,00 zł

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

3 357,50 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 357,50 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

brak informacji

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-03 7



Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marcin Lazar
Halina Szastak

Marek Popielecki
Data wypełnienia sprawozdania 2022-08-03
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