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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina BIELSKO-BIAŁA

Powiat BIELSKO-BIAŁA

Ulica UL. WAPIENICKA Nr domu 46 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-382 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 601873752

Nr faksu E-mail trampolinabb@gmail.com Strona www www.trampolinabb.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36360291800000 6. Numer KRS 0000599489

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

Elżbieta Harlecka Prezes TAK

Barbara Kudzia Wiceprezes TAK

Edyta Kamieńszczyk-
Bundyra

Członek Zarządu TAK

Marzena Drabek 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

Natalia Pasiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Jonkisz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Lipianin-Drabek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TRAMPOLINA BB"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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1. Opis działalności pożytku publicznego

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w następującym zakresie:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołu 
Szkół
    Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego W Bielsku-Białej poprzez:
a) niesienie wszechstronnej pomocy zmierzającej do poprawy jakości życia, w tym sprawności fizycznej
    i intelektualnej, umożliwiającej jak najlepsze przystosowanie się do funkcjonowania w społeczeństwie:
–  zorganizowanie i opłacenie przejazdu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 
    im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, do Śląskiego Wesołego Miasteczka  „Legendia” w Chorzowie
    (bezpłatne wejściówki pozyskane od sponsora), 
 –  zorganizowanie wyjścia do „Parku w dechę”  na terenie centrum handlowego  GEMINI Park w Bielsku-Białej dla 
    niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej 
    (pozyskanie bezpłatnych wejściówek).
    Dzięki proponowanym tam zabawom uczestnicy mogli sprawdzić swoją ogólną sprawność i wydolność organizmu, 

    a także w trakcie zabaw integrować się z innymi uczestnikami,
b) integrację ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi:
–  organizacja warsztatów  integracyjnych, prowadzonych przez Członków Stowarzyszenia 
    w Pracowni Ceramiki Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, dzięki otrzymaniu 
    środków za zajęcie  II miejsca w konkursie grantowym Fundacji Tesco „Decydujesz, pomagamy” za projekt 
    grantowy zatytułowany „Ulepieni z jednej gliny – integracyjne warsztaty ceramiki”.
    W warsztatach integracyjnych wzięli również udział uczniowie z m.in. ze szkoły podstawowej,  dzieci z 
przedszkola,
   młodzież z liceum ogólnokształcącego oraz  seniorzy z Bielska-Białej,
– zorganizowanie integracyjnych warsztatów plastyczno-muzycznych  z elementami języka migowego w ramach XIX
   Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanego przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-
Białej,
– zorganizowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych, sportowych i muzycznych z elementami  języka migowego 

   na terenie Centrum handlowo-rozrywkowego Gemini Park w  Bielsku-Białej w ramach XIX Beskidzkiego Festiwalu 
   Nauki i Sztuki,
– zorganizowanie „Letniego spotkania  z Trampoliną” – plenerowej imprezy integracyjnej dla uczniów i absolwentów 
   Zespołu Szkół Specjalnych  im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej oraz  ich rodziców i   opiekunów. Odbyły się  
   m.in.: ćwiczenia stepowania z instruktorem, zabawy sportowe i taneczne,  wspólne  muzykowanie, a darmowy 
   poczęstunek oraz upominki były możliwe dzięki sponsorom,
– zorganizowanie Integracyjnego Spotkania Mikołajkowego z  licznymi konkursami, grami i zabawami,
– zorganizowanie świątecznych warsztatów, podczas których można było nauczyć  się zdobienia pierniczków lub 
   szycia torb, które można było przeznaczyć na świąteczny prezent,
c) inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności osób niepełnosprawnych oraz promowanie twórczości osób 
    niepełnosprawnych między innymi poprzez organizowanie wystaw, kiermaszy, aukcji, itp.:
–  przygotowanie wystawy „Sztuka bez barier” na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w ramach XIX 
    Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
–  zorganizowanie drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
    i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pt. „Moja Mama,  Mamusia, Mamunia”, opracowanie regulaminu tego 
    konkursu, zaproszenie do  objęcia Honorowym Patronatem artysty plastyka prof. dr hab. Ernesta Zawadę, 
    zorganizowanie uroczystego zakończenia wraz z wręczeniem nagród i dyplomów w Książnicy Beskidzkiej 
    w Bielsku-Białej, 
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
–  zapewnienie poczęstunku, w formie słodyczy od sponsorów, w trakcie XXIV Halowego       
    Turnieju Piłki Nożnej Szkół   Specjalnych i  Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
 – zapewnienie poczęstunku w formie słodyczy od sponsorów w trakcie XXIV Mityngu      
    Lekkoatletycznego Szkół  Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych na stadionie „SPRINT” 
    w Bielsku-Białej,
 – zapewnienie  poczęstunku w formie słodyczy od sponsorów w trakcie VII Integracyjnego     
    Turnieju Piłki Nożnej  dla uczniów klas gimnazjalnych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
3. Działalność oświatowa i kulturalna:
–  zorganizowanie udziału młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wydarzeniu „Noc w bibliotece”, na terenie  
    Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (m. in.: spotkania autorskie oraz liczne gry i zabawy). Młodzież miała 
    okazję do poznania  innych sposobów kulturalnego spędzenia wolnego czasu, a także rozbudzić  
    zainteresowania czytelnicze,
4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
    społecznym, współpraca z innymi placówkami oświatowymi:
–  nawiązanie współpracy Stowarzyszenia i dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego 
    w Bielsku-Białej z dyrekcją Zespołu Szkół Hotelarskich w Bielsku-Białej, w efekcie tego zorganizowanie 

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)

NIE DOTYCZY

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

    cyklu spotkań uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w  stopniu umiarkowanym, z uczniami Technikum
    Hotelarskiego, którzy zapoznali swoich nowych kolegów  z tajnikami obsługi kelnerskiej. Niepełnosprawni 
    uczniowie wykorzystali nabyte umiejętności podczas wykonywania obsługi kelnerskiej w zorganizowanej 
    specjalnie w tym celu, mini kawiarence  na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego 
    w Bielsku-Białej. Gośćmi tej kawiarenki byli rodzice i nauczyciele,
–  przekazanie darowizny Zespołowi Szkół Specjalnych  im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej: wielofunkcyjnej  
    maszyny do szycia firmy Brother, wykorzystywanej do nauki szycia na maszynie w trakcie zajęć  z przedmiotu:  
    przysposobienie do pracy,
5. Organizacja szkoleń, konferencji:
–  zorganizowanie bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pt.: „Funkcjonowanie dziecka
    z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole”, oraz „Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera”,
–  zorganizowanie bezpłatnych warsztatów dla rodziców dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności pt.: „Sprytne 
    rączki” - pomagających zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania ich dziecka z deficytami 
    sensorycznymi oraz umożliwiających poznanie kreatywnych zabaw, do stosowania w domu, poprawiających 
    sprawność  manualną rąk oraz usprawniających koncentrację uwagi,
–  zorganizowanie, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Konferencji Naukowej pt.:  
„Wyzwania 
    współczesnej edukacji specjalnej” na temat: „Zwiększanie szans osób  niepełnosprawnych  intelektualnie”. Do 
    wygłoszenia referatów naukowych zaproszenie przyjęli pracownicy naukowo- dydaktyczni  Uniwersytetu Śląskiego
    oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Patronaty Honorowe nad  Konferencją objęli: Rektor 
    Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz  Śląski Kurator Oświaty - Urszula Bauer. 

    Wykład Inauguracyjny wygłosił  prof. dr  hab. Zenon Gajdzica.  Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń, 
    które mogą  przyczynić się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, 
6. Doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia poprzez udział w kursach, seminariach,  
    warsztatach i studiach podyplomowych:
–  udział kilku Członków Stowarzyszenia w bezpłatnym szkoleniu pt. „Senso – Zabawy”, zorganizowanym przez 
    firmę szkoleniową  Edu Logo. Dzięki niemu Członkowie posiedli nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać 

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

350

3
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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 zysków i strat) 24 342,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 000,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 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 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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia była realizacja 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie z Zespołu
Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej, w tym  integracja z grupami 
rówieśniczymi, działalność na  rzecz zdobywania nowych 
umiejętności i kompetencji społecznych 
oraz niesienie pomocy umożliwiającej jak 
najlepsze przystosowanie się do funkcjonowania
 w społeczeństwie. Do wybranych działań zaliczyć
można:
 organizację wyjazdu do Śląskiego Wesołego
  Miasteczka Legendia w Chorzowie,
  zakup i darowiznę maszyny do szycia do pracowni 
  krawieckiej w Zespole Szkół Specjalnych
  im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej,
  organizację warsztatów edukacyjno-integracyjnych
  nauki szycia, wykonywania ozdób świątecznych,
  organizację imprez integracyjnych dla uczniów 
   w/w Zespołu Szkół Specjalnych, absolwentów
   i ich rodziców poza terenem Szkoły.

0,00 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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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 21 342,75 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10 722,00 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 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, 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)

15 014,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

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) 15 014,64 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 9 328,11 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 - 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

Druk: NIW-CRSO 5



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

0 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

16 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 
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)

6 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Elżbieta Harlecka, Barbara 
Kudzia, Edyta Kamieńszczyk-

Bundyra
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09

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