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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. STAWOWA Nr domu 5 Nr lokalu 7

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-095 Poczta KATOWICE Nr telefonu 501634854

Nr faksu E-mail 
fundacja@indexdoprzyszlosci.pl

Strona www www.indexdoprzyszlosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-08-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36299972400000 6. Numer KRS 0000586529

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 Skrzyńska Prezes Zarządu Fundacji TAK

Agnieszka Skiba Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Natalia Grabka Członek Zarządu 
Fundacji

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

Wojciech Więcek Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Więcek Członek Rady Fundacji TAK

Marek Roszak Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA INDEX DO PRZYSZŁOŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja zostaje powołana do realizacji poniższych celów:

a) organizacji i prowadzenia edukacji,
b) organizacji placówek pobytu dziennego,
c) organizacji stacjonarnych i wyjazdowych zajęć o charakterze 
edukacyjnym, kulturalnym, wyrównawczym, wychowawczym, 
rekreacyjnym, sportowym, artystycznym oraz ogólnorozwojowym,
d) umożliwiania nauki zawodu i zdobycia pracy, wspierania i organizacji 
zatrudnienia,
e) tworzenia, promocji i realizacja programów i wszelkich form pomocy 
społecznej dla beneficjentów,
f) prowadzenia poradnictwa i doradztwa oraz podejmowania innych 
działań na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy dla beneficjentów,
g) działalności wspomagającej integrację i rozwój wspólnot i społeczności 
w wymiarze lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
h) działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
i) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, tolerancji, 
równouprawnienia oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
j) działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka,
k) działań na rzecz osób starszych,
l) promocji i działań w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej,
m) działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, w tym 
alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy,
n) działalności związanej z rozwojem wolontariatu,
o) działalności związanej z promocją wspólnoty europejskiej oraz 
integracją europejską i międzykulturową,
p) promocji turystyki,
q) działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub 
inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele wymienione Fundacja realizuje poprzez:

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a) finansowania oraz organizowania programów, wypoczynku, kolonii, 
obozów i wycieczek, wyjazdów pobytowych, konkursów, festiwali, 
zawodów, koncertów i imprez o charakterze edukacyjnym, 
wyrównawczym, kulturalnym, wychowawczym, rekreacyjnym, sportowym, 
artystycznym oraz ogólnorozwojowym (PKD 85.51.Z),
b) stymulowania aktywności, samodzielności i odpowiedzialności poprzez 
poradnictwo, finansowanie lub organizację korepetycji, szkoleń, kursów, 
wykładów, seminariów i konferencji(PKD 85.60.Z),
c) finansowania nagród i stypendiów(PKD 88.99.Z),
d) prowadzenia działań wyrównawczych i profilaktycznych(PKD 85.60.Z),
e) organizowania zajęć i warsztatów mających na celu rozwój oraz 
integrację środowisk rówieśniczych i integrację międzypokoleniową (PKD 
94.99.Z)
f) pomocy rzeczowej i finansowej (PKD 88.99.Z),
g) opracowywania i realizacji programów pomocy społecznej (PKD 
88.99.Z),
h) działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (PKD 94.99.Z),
i) rozwijania wolontariatu poprzez organizację szkoleń, warsztatów, 
spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy (PKD 
94.99.Z),
j) samodzielnego lub łącznego z innymi podmiotami prowadzenia 
projektów i działań realizujących cele Fundacji (PKD 88.99.Z),
k) przekazywania dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych 
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lub innych jednostek posiadających zdolność prawną (PKD 94.99.Z),
l) przyznawania stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich 
beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Fundacji 
(PKD 88.99.Z),
m) organizowania koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na 
celu promocję działalności statutowej Fundacji (PKD 90.02.Z),
n) wymiany i edukacji kulturalnej oraz współpracy lokalnej,  regionalnej, 
międzyregionalnej i międzynarodowej z innymi osobami i podmiotami 
(PKD 88.99.Z),
o) prowadzenia własnej działalności charytatywnej poprzez: 
organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w 
kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych 
oraz pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług 
wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Fundacji(PKD 
88.99.Z),
p) organizowania szkoleń, doradztwa, pomocy psychologicznej i 
terapeutycznej(PKD 85.60.Z),
q) prowadzenie placówek dziennych i innej formy pomocy dla osób 
starszych (PKD 88.10.Z),
r) prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci (PKD 88.99.Z),
s) przygotowywanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Fundacji 
oraz catering (PKD 56.29.Z),
t) organizacja różnych imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej 
(jarmarki, festyny, i inne widowiska rekreacyjne) (93.29.Z).

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a)   działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
b)  organizowania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań 
dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych (PKD 82.30.Z).
 

3. Działalność statutowa fundacji określona w §9 oraz §10 ust. 1 stanowi 
działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 
2014 r. Nr. 1118) i jest prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży, osób 
starszych i innych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

NR 1. Projekt: Bal charytatywny, w ramach którego zapoznaliśmy zaproszonych gości z działalnością Fundacji i zachęcaliśmy do 
wspierania naszych działań. Projekt został zrealizowany w dniu 19.01.2018 roku. Projekt zakończony.
NR 2. Projekt: Festyny dzielnicowe, trzy festyny organizowane w czerwcu 2018 roku, we współpracą z inicjatywą lokalną 
mieszkańców miasta Katowice. Festyny dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic. Festyny są już imprezą cykliczną, 
nasza Fundacja brała w nich udział po raz drugi i została zaproszona do wzięcia udziału w tych wydarzeniach również w 2019 
roku.
NR 3. Projekt: Bezpieczna Twierdza - placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy 
Katowic Ligota-Panewniki realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zawarta w Katowicach w dniu 5.06.2017 roku (Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.05-24-07C6/16-00). Projekt trwa 24 
miesiące tj 1.09.2017 do 31.08.2019 roku, a jego wartość to 291 300 zł, w tym dofinansowanie 270 909 zł, z tego 247 605 zł 
stanowią środki unijne, a 23304 zł dotacja celowa z budżetu krajowego.
Bezpieczna Twierdza to świetlica dla dzieci i młodzieży, w której mają stworzone warunki do nauki i rozwoju zainteresowań, w 
której służymy im pomocą, opiekujemy się nimi, zachęcamy do różnego rodzaju aktywności, wzmacniamy pozytywnie, dajemy 
dobre wzorce i uczymy jak budować swoją przyszłość. Prowadzimy zarówno zajęcia opiekuńczo-wychowawcze jak i 
zorganizowane zajęcia w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób pozytywnie nakręconych) 
o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej. Mają miejsce regularne spotkania z psychologiem, organizujemy 
wspólne projekty, imprezy ,wycieczki, zabawy. Każdego dnia zajęć (zajęcia od poniedziałku do czwartku, 4 godz dziennie) dzieci 
mają też pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe, posiłek. Projektem jest objętych 45 dzieci (każdego roku) zamieszkujących 
teren dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, sprawiających problemy wychowawcze lub/i pochodzących z rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z 
rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 6-16 lat, w tym min. 2 os. niepełnosprawne.
Projekt realizowany od dnia 1.09.2017 roku do nadal.
NR 4. Projekt: Razem dla seniorów - kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej. W ramach projektu powstały 2 
skoordynowane programy opieki senioralnej w dwóch lokalizacjach: K-cach i Świętochłowicach. W Katowicach UP korzystają z 
następujących usług: Klub Seniora, dowożenie posiłków i wsparcie opiekunów faktycznych, a w Świętochłowicach z Klubu 
Seniora, opieki w miejscu zamieszkania oraz z wsparcia opiekunów faktycznych. W ramach projektu uzyskają wsparcie 42 os. 
niesamodzielne ze względu na wiek, zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społ. (26 w K-cach i 16 w 
Świętochłowicach) i 12 opiekunów faktycznych (6 w K-ce i 6 w Świętochłowicach). Dzięki utworzeniu 33 nowych miejsc 
świadczenia usług społecznych, które zostaną utrzymane zgodnie z zasadami trwałości, jakość życia 42 seniorów i 12 opiekunów 
faktycznych znacząco wzrośnie.  Celem projektu jest 1.Objęcie wsparciem 42 os. niesamodzielnych 60+ nie korzystających ze 
wsparcia instytucjonalnego, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem do 31.12.2020 i odbudowa zaufania tych os. do 
wsparcia instytucjonalnego dzięki możliwości wpływania na kształt świadczonej pomocy 2.Poprawa jakości życia 42 os. 60+ 
dzięki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do spędzania czasu wolnego i możliwości korzystania z zajęć dotychczas 
niedostępnych finansowo oraz z usługi opieki w miejscu zamieszkania do 31.12.2020 3.Wzrost wiedzy 12 opiekunów faktycznych 
z zakresu opieki nad os. zależną do 31.12.2012 4.Wzrost wiedzy 36 os.60+ z zakresu zdrowego stylu życia, świadomości i 
ekspresji kulturalnej i sprawności u 36 os 60+ W ramach projektu zaplanowano utworzenie systemowego wsparcia dla osób 
niesamodzielnych ze względu na wiek.
Projekt jest realizowany od 1 października 2018 roku do nadal.
Nr 5. Remont placówki wsparcia dziennego dla mieszkańców dzielnicy Ligota-Panewniki- CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE 
TWIERDZA . Fundacja otrzymała w użyczeniu od Urzędu miasta Katowice lokal na prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 
Lokal jest zlokalizowany przy ul. Panewnickiej 13, stanowi część zabudowań VII Liceum Ogólnokształcącego, samodzielny 
budynek o pow. ok. 100m2. Lokal był całkowicie zdewastowany i nadawał się do kompleksowego remontu. Wstępny kosztorys 
remontu opiewał na nieco ponad 120 tys zł, jednak został sporządzony rok przed planowanym remontem. W międzyczasie 
wzrosły koszty mat. budowlanych, koszty pracy (o nawet 30%) oraz w trakcie remontu okazał się konieczny dodatkowy remont 
dachu. Stąd całkowity budżet remontu wzrósł o ok. 60% do planowanego. Rada i Zarząd Fundacji podjęły decyzję o remoncie w 
maju 2018 roku. Fundatorzy przekazali darowizny pieniężne. Zarząd pozyskał dodatkowe środki w postaci materiałów 
budowlanych oraz siły roboczej (wolontariuszy). Remont był realizowany od sierpnia 2018 roku do końca roku i dalej. Został 
zakończony w marcu 2019 roku.

Dodatkowo Zarząd Fundacji skupiał się na pisaniu różnych projektów (m.in. pisaliśmy projekty do Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, w ramach RPO Województwa Śląskiego, banku BZ WBK), w celu zdobycia środków, innych niż pochodzących z 
darowizn i działalności gospodarczej, na prowadzenie działalności statutowej.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

100

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży z Katowic:"Bezpieczna 
Twierdza - placówka wsparcia dziennego w 
formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z 
dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki realizowany 
w ramach umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zawarta w Katowicach w 
dniu 5.06.2017 roku (Nr umowy: UDA-
RPSL.09.02.05-24-07C6/16-00). Projekt trwa 24 
miesiące tj 1.09.2017 do 31.08.2019 roku, a jego 
wartość to 291 300 zł, w tym dofinansowanie 
270 909 zł, z tego 247 605 zł stanowią środki 
unijne, a 23304 zł dotacja celowa z budżetu 
krajowego.

88.91.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

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

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

1 73.11.Z

Świadczenie usług, głównie w obszarze usług reklamowych, w ramach tzw. sponsoringu. 
Usługi obejmowały m.in. udostępnianie powierzchni reklamowej, promowanie wizerunku 
firmy itd. Usługi były realizowane w trakcie różnych działań prowadzonych przez członków 
Zarządu Fundacji. W ramach nich dokonywano planowania i umieszczania reklam 
zewnętrznych, w formie balonów, roll-up itp.,  dystrybucji ulotek reklamowych, realizowano 
czynnosci reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, poprzez: 
marketing bezpośredni, doręczanie ulotek.

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Prowadzenie Klubu Seniora "Twierdza Seniora"- 
w 2018 roku etap rekrutacji. Projekt: Razem dla 
seniorów - kompleksowy program 
skoordynowanej opieki senioralnej. W ramach 
projektu powstały 2 skoordynowane programy 
opieki senioralnej w dwóch lokalizacjach: K-cach 
i Świętochłowicach. W Katowicach UP korzystają 
z następujących usług: Klub Seniora, dowożenie 
posiłków i wsparcie opiekunów faktycznych, a w 
Świętochłowicach z Klubu Seniora, opieki w 
miejscu zamieszkania oraz z wsparcia 
opiekunów faktycznych. W ramach projektu 
uzyskają wsparcie 42 os. niesamodzielne ze 
względu na wiek, zagrożone wykluczeniem 
społecznym lub wykluczone społ. (26 w K-cach i 
16 w Świętochłowicach) i 12 opiekunów 
faktycznych (6 w K-ce i 6 w Świętochłowicach). 
Dzięki utworzeniu 33 nowych miejsc świadczenia 
usług społecznych, które zostaną utrzymane 
zgodnie z zasadami trwałości, jakość życia 42 
seniorów i 12 opiekunów faktycznych znacząco 
wzrośnie.

88.10.Z 0,00 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 360 609,49 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 351 108,20 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 9 500,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 157 381,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,29 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 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 203 227,20 zł

w 
tym:

203 227,20 zł

0,00 zł

0,00 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:

0,00 zł

139 438,00 zł

5 850,00 zł

2 593,00 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)

9 500,00 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 162 362,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 9 500,00 zł

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: 291 582,49 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

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

188 745,98 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15 872,69 zł

86 963,82 zł 0,00 zł

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 9 500,00 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

1 425,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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. 0,50 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)

0,00 etatów

8 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

0 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)

1 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 42 598,00 zł

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

42 598,00 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)

92,00 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)  

561,00 zł

10 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  OKw 
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)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

6 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42 598,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 42 598,00 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

550,00 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)

Wynagrodzenie 1898zł- wypłacone jednorazowo

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 Razem dla seniorów - 
kompleksowy program 
skoordynowanej opieki 
senioralnej

Poprawa dostępności i jakości 
min. 3 usług społecznych dla 42 
niesamodzielnych os. 60+ w 
każdej z 2 lokalizacji (K-ce i 
Świętochł.) dzięki utworzeniu 
33 nowych miejsc świadczenia 
usług opiekuńczych oraz 
zmniejszenie poziomu 
wykluczenia społ. 42 
niesamodzielnych os. 60+ do 
31.12.2020
Cele: 1.Objęcie wsparciem 42 
os. niesamodzielnych 60+ nie 
korzystających ze wsparcia 
instytucjonalnego, 
wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem do 31.12.2020 i 
odbudowa zaufania tych os. do 
wsparcia instytucjonalne

Województwo Śląskie 
reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Śląskiego pełniący 
rolę „Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020- 
całkowita kwota dotacji otrzymanej 
w 2018 r. wyniosła 120 000,00 zł 
jednak ze wskazanej kwoty dotacji 
18 832,60 zł przekazano Partnerowi 
projektu tj. Fundacji Rodzin Polskich 
im. Jana Pawła II na realizację zadań 
w projekcie wiec faktyczna kwota 
dotacji do spożytkowania to 101 
167,20 zł

101 167,20 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

1 898,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2 Bezpieczna Twierdza-
placówka wsparcia 
dziennego w formie kół 
zainteresowań dla dzieci i 
młodzieży z dzielnicy 
Katowic Ligota - Panewniki

Wzrost dostępności i jakości 
usług społecznych 
zapobiegających ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 
poprzez utworzenie w dzielnicy 
Katowic Ligota-Panewniki 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej „Twierdza” oraz 
objęcie w jej ramach wsparciem 
60 dzieci (30K, 30M) 
zamieszkujących teren dzielnicy 
Katowic Ligota-Panewniki, 
pochodzących z rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
przede wszystkim 
doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia oraz 
pochodzących z rodzin 
niewydolnych wychowawczo, w 
w

Województwo Śląskie 
reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Śląskiego  pełniący 
rolę „Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020”- 
całkowita kwota dotacji w 2018 roku 
wyniosła 132 060,00 tys zł jednak ze 
wskazanej kwoty dotacji 30 000,00 zł 
przekazano Partnerowi projektu tj. 
Fundacji Rozwoju Ekonomii 
Społecznej na realizację zadań w 
projekcie wiec faktyczna kwota 
dotacji do spożytkowania to 102 
060,00 zł

102 060,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 IZ Projektu - Województwo Śląskie reprezentowane przez Zarząd Woj.Śląskiego; realizujący 
kontrolę: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

1

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

Kontrola przeprowadzona przez IZ projektu Bezpieczna Twierdza (…) została zakończona z wynikiem pozytywnym.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Skrzyńska Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-10
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