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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica WROCŁAWSKA Nr domu 37A Nr lokalu 320

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-011 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-633-25-73

Nr faksu 12-633-25-73 E-mail ib-polska-
krakow@ib.de

Strona www www.ib-polska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-04-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12003145300000 6. Numer KRS 0000231494

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

Liela Becker Członek Zarządu TAK

Karola Becker Przewodnicząca Zarządu NIE

Kerstin Ewert Członek Zarządu NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

"INTERNATIONALER BUND POLSKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, 
samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, 
przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju 
społeczeństwa. Fundacja powinna pobudzać do działania na rzecz 
jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i 
współpracę międzynarodową.
Celem statutowym Fundacji jest inicjowanie i wspieranie organizacyjnie, 
rzeczowo merytorycznie lub finansowo :
- programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk 
społecznych, ekonomicznych, politycznych, w zakresie kultury, ochrony 
środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące 
działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną ochrony 
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, 
rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji służących 
zbliżeniu narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej,
- programów szkolenia specjalistów rożnych dziedzin dla powstających i 
rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego,
- programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach 
społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji 
demokracji, praw obywatelskich a także na propagowaniu postawy 
obywatelskiej oraz ekonomicznej
samodzielności i inicjatywy.
Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla 
osiągania wspólnych celów statutowych a także realizuje cele statutowe 
poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne 
fundacje o celach zbieżnych z celem Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe realizowane są poprzez prowadzenie placówek 
zajmujących się kształceniem na poziomie szkoły, udzielaniem pomocy 
pozaszkolnej, wsparciem podczas nauki zawodu, kształceniem 
zawodowym, działalnością społeczną,organizowaniem czasu wolnego i 
wymiany międzynarodowej, promowaniem nauki języków obcych i 
zawodu, opieką zdrowotną.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

dr Hans Geisler Przewodniczący Rady TAK

dr Dorota Gierszewski członek Rady Fundacji TAK

Adam Długajczyk Członek Rady Fundacji TAK

Christian Kamprad Członek Rady Fundacji TAK

Rafał Kocot Członek Rady Fundacji TAK

Friedrich Magirius Członek Rady Fundacji TAK

Aleksandra Kostrz Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Tyniec Członek Rady Fundacji TAK

Adam Dyla Członek Rady Fundacji TAK

Silvia Schott Członek Rady Fundacji NIE

Torsten Laut Członek Rady Fundacji NIE

Konrad Tack Członek Rady Fundacji NIE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2015 minęło 10 lat działalności Internationaler Bund Polska w obszarze edukacji, integracji 
społecznej i zawodowej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, seniorów, dorosłych 
i młodzieży, znajdujących się w szczególnej sytuacji ekonomicznej, zawodowej czy też społecznej. 
Wspólnie z naszym fundatorem, Internationaler Bund, udało nam się zbudować organizację 
odpowiadającą na aktualne potrzeby społeczne, będącą rzetelnym partnerem społecznym dla instytucji 
samorządowych, placówek edukacyjnych i innych organizacji pozarządowych. Jubileusz  świętowaliśmy 
kwietniu w Tychach, w których od ponad 6 lat prowadzimy Centrum Integracji Społecznej i realizujemy 
wiele z naszych projektów społecznych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele instytucji i 
organizacji współpracujących z nami przez wszystkie te lata oraz osoby nas wspierające, uczestnicy 
naszych projektów i oczywiście pracownicy.
 W tym roku minęło także 6 lat działalności Centrum Integracji Społecznej w Tychach. W zajęciach CIS w 
2015 roku uczestniczyło 50 osób. Udział w zajęciach zakończyły 22 osoby, z czego 10 osób podjęło 
zatrudnienie. 
Realizowany w ramach CIS projekt „Zaradni” był skierowany do dłużników, którzy nie są w stanie spłacać 
swoich zobowiązań. W projekcie wzięli udział zarówno uczestnicy CIS jak i osoby w trudnej sytuacji 
finansowej spowodowanej zadłużeniem nie będący uczestnikami CIS. 
Wzięli oni udział w zajęciach ,,Moja mapa wyjścia z długu” oraz ,,Zarządzanie budżetem domowym” a 
także szkoleniami zawodowymi ,,Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kas fiskalnych” lub  ,,Pracownik 
remontowo – budowlany”. Program przygotowano tak, aby stanowił integralną część programu 
aktywizacji społecznej i zawodowej realizowanej dotychczas w CIS. W projekcie wzięło udział 12 osób. 
Wszyscy objęci byli również indywidualnym couchingiem. Program został sfinansowany przez firmę 
windykacyjną Kredyt Inkaso. 
W ramach projektu udzielane są bezpłatne konsultacje: pracownika socjalnego i prawnika. 
Kolejny raz na zlecenia Miasta Tychy realizowaliśmy projekt Wielozadaniowy Ośrodek Informacji (WOI). 
W ramach projektu osoby niepełnosprawne, ich rodziny i osoby znajdujące się w szczególnie trudnej 
sytuacji mogą otrzymać bezpłatną pomoc ze strony pracownika socjalnego i prawnika. Prowadzona jest 
również grupa wsparcia dla rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych.  Grupa liczyła 12 osób. W tym 
roku spotykała się w Zespole Szkół Specjalnych w Tychach.
WOI mieści się w „Balbina Centrum” w Tychach nowoczesnym wielofunkcyjnym budynku (usługi, biura) 
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Kolejnym projektem w ramach wsparcia dla osób niepełnosprawnych realizowanym od lutego 2014 
roku było Centrum Mobilności finansowane ze środków Aktion Mensch. Od początku projektu do końca  
2015 roku uczestnicy skorzystali łącznie z:
• treningu mobilności (600 godzin) oraz dodatkowo 30 godzin zajęć.
• warsztatów prowadzonych  przez instruktora życia codziennego (150 godzin)
• warsztatów  obsługi komputera przy pomocy programów dźwiękowych (260 godzin) oraz dodatkowo 
30 godzin.
• nauki  pisma punktowego (200 godzin).
Zrealizowane zostały tym samym wszystkie godziny wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie.
Dodatkowo każdy uczestnik objęty jest  opieką pracownika socjalnego, którego zadaniem jest:
• diagnoza potrzeb uczestników,
• ciągłe wsparcie, motywowanie uczestników, monitoring postępów,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych uczestników projektu,
• poradnictwo i pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON.

Od kwietnia, ze środków MPiPS, realizowany był projekt „Seniorzy w działaniu” będący kontynuacją i 
uzupełnieniem dotychczasowych działań skierowanych do seniorów. Celem projektu było podniesienie 
poziomu aktywności społecznej osób starszych. Uczestnicy projektu (50 osób) brali udział w cyklu 
szkoleń z zakresu planowania i realizowania działań społecznych oraz przygotowali propozycje 
projektów do wdrożenia na przykład w ramach lokalnego budżetu partycypacyjnego. Podczas projektu 
stworzona została również strona internetowa dla mieszkających w Tychach seniorów. Portal 
adresowany jest do seniorów i obsługiwany przez seniorów. Członkowie zespołu redakcyjnego 
uczestniczyli w cyklu szkoleń dziennikarskich. Uczestnicy projektu zachęcani byli również do podjęcia 
pracy wolontarystycznej w tyskich organizacjach pozarządowych.
Ponadto ze środków komunalnych mogliśmy realizować 2 kolejne projekty dla tyskich seniorów:
• Klub Seniora – miejsce spotkań dla mieszkańców miasta w wieku 60 +, w którym przez 5 dni w 
tygodniu odbywają się zajęcia tematyczne prowadzone przez wolontariuszy: język angielski, obsługa 
komputera, rękodzieło, malarstwo,  taniec, zajęcia sceniczne (kabaret) czy też „gimnastyka mózgu” 
(m.in. trening pamięci, koncentracji). Odbyło się 516 godzin zajęć.  16 seniorów podjęło pracę 
wolontarystyczną na rzecz fundacji Internationaler Bund Polska i innych organizacji pozarządowych. W 
projekcie wzięło udział 108 osób.
• Oferta zajęć prowadzonych przez instruktorów : nordic walking, zajęcia dietetyczne, zajęcia 
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fotograficzne, zajęcia kreatywne. Odbyło się 330 godzin zajęć. W projekcie wzięło udział 60 osób.
Od maja realizowaliśmy w Tychach zajęcia w ramach Programu Aktywnej Integracji. Celem było 
udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym poprzez grupowe i indywidualne zajęcia 
integracji społecznej służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. 
Wsparciem objętych zostało 20 beneficjentów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w 
porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach. Są to osoby z tzw. trzeciego profilu 
osób bezrobotnych czyli osoby o najniższej motywacji do podjęcia zatrudnienia i zmiany swojej sytuacji 
życiowej. Wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej, treningu umiejętności 
społecznych, treningu motywującego do zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej, zajęciach 
dotyczących rynku pracy oraz zajęciach dotyczących efektywności zachowań w sytuacjach ekspozycji 
społecznej, a także indywidualnych konsultacjach z psychologiem. Udział w projekcie zakończyły dwie 
10 osobowe grupy. Projekt miał charakter pilotażowy, jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w Tychach 
związane z tą formą aktywizacji osób bezrobotnych przewidziane przez nowelizację ustawy  o 
instytucjach rynku pracy. 45 procent uczestników projektu podjęło aktywność zawodową (bądź w CIS, 
bądź w formie zatrudnienia na otwartym rynku pracy).
Pod koniec maja zorganizowaliśmy wspólnie z Instytutem Pedagogiki UJ oraz Biurem Parlamentarnym 
Europosła Prof. Jerzego Buzka polsko-niemiecko-ukraińską konferencję „Edukacja dorosłych w 
kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Celem konferencji była debata na temat modeli 
edukacji obywatelskiej dorosłych w trzech wybranych krajach: w Niemczech, na Ukrainie oraz w Polsce. 
Na podstawie nadesłanych przez uczestników artykułów i głosów w dyskusji powstała recenzowana 
monografia naukowa pod redakcją dr Doroty Gierszewski i Henryka A. Kretka pt. „Edukacja obywatelska 
dorosłych a społeczeństwo obywatelskie”, wydana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w 
Raciborzu (ISBN 978-83-60730-85-0). Monografia składa się z 4 rozdziałów i zawiera 37 artykułów 
autorów z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Konferencję podsumował przybyły prosto z Brukseli prof. Jerzy Buzek. Premier podziękował 
organizatorom za ich pracę oraz podkreślił, jak ważna w dzisiejszej Polsce jest debata na temat 
społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem naszych sąsiednich krajów – Niemiec i 
Ukrainy.
Od 1 czerwca 2015 Internationaler Bund Polska realizuje program pomocy żywnościowej dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Miasta Tychy. Przejęliśmy lokal po dawnym sklepie spożywczym (70 m²) 
na potrzeby magazynu, w którym składowana i wydawana jest żywność. Pomieszczenia zostały 
odnowione i dostosowane do wymogów sanitarnych. Wydawanie żywności rozpoczęło się w połowie 
lipca. Wsparciem objętych jest comiesięcznie 1161 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Uczestnicy projektu objęci są również wsparciem szkoleniowym – warsztaty dotyczące 
planowania budżetu domowego, zdrowego i zbilansowanego odżywiania, etc. Projekt finansowany jest 
ze środków Miasta Tychy (koszty funkcjonowania magazynu) oraz Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Wydano 84 251,53 kg żywności.
30 czerwca 15 zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu doradztwa dla podmiotów Ekonomii 
Społecznej w ramach OWES, prowadzonego we współpracy z kilkoma instytucjami Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego.
Od sierpnia rozpoczęła się realizacja dwuletniego projektu mobilności zawodowej dla uczniów 
krakowskich szkół specjalnych, którzy będą realizować praktyki w obszarze gastronomii i hotelarstwa na 
terenie IB Berlin-Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą. Projekt finansowany ze środków ERASMUS+.
W Krakowie nadal dynamicznie prowadzimy naszą działalność w obszarze Wolontariatu Europejskiego 
(EVS). W lipcu zakończyliśmy 3 projekty EVS, które rozpoczęły się jeszcze w roku 2014. W ramach tych 
projektów gościliśmy w Krakowie i Tychach 16 wolontariuszy. Aktualnie od kwietnia 2015 realizujemy 
jeszcze 2 projekty wolontariackie („Voice of the voiceless” i „EVS-Spread the light”), które zostały 
złożone w roku 2014, są to projekty EVS w których gościmy 10 osób (z Turcji, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, 
Portugalii, Włoch i Francji), projekty potrwają do końca lutego 2016. Od lipca realizujemy projekt 
wolontariatu („CreActive Minds”) w którym gościmy 4 wolontariuszki (po raz pierwszy z Grecji, Białorusi 
i Serbii, oraz po raz kolejny z Niemiec). Ponadto od września 2015 koordynujemy dwa projekty 
wolontariatu („Youngsters on the move” i „Youth! Together! Now!”) w których weźmie udział 12 osób 
pochodzących zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i z krajów partnerskich. (dodatkowe 3 osoby 
rozpoczną działania od lutego 2016). Kolejne wnioski zostały złożone w październiku. 
W 2015 r., jako Organizacja Wysyłająca wysłaliśmy za granicę 7 wolontariuszy/wolontariuszki – 3 do 
Jordanii, gdzie IB jest organizacją koordynującą, 2 do Niemiec, po 1 osobie do Bułgarii i Hiszpanii. W 
najbliższym czasie planujemy wysłać jeszcze 2 osoby na projekty we Francji. 
Byliśmy również partnerem w 13 szkoleniach oraz wymianach młodzieżowych. Wysłaliśmy naszych 
pracowników i wolontariuszy do Estonii, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Jordanii, Słowenii i Bułgarii, 
a w nadchodzącym czasie bierzemy udział w kolejnych projektach w Rumunii, Hiszpanii, Niemczech, 
Francji, Polsce oraz w Gruzji. Współpraca w ramach międzynarodowych treningów i seminariów 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2550

107

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

pozwoliła nam nawiązać i utrwalić istniejące kontakty oraz rozpocząć przygotowanie nowych projektów 
na przyszłość.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Wolontariat Europejski, 
organizacja programu 
pobytu wolontariuszy w 
Krakowie , którzy w 
trakcie 9-10 miesięcy 
pomagali w kilku 
organizacja 
pozarządowych 
działających na rzecz 
dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnoprawnych 
intelektualnie, jak i w 
placówkach 
samorządowych. 
Organizacjami 
przyjmującymi 
wolontariuszy były: 
Stowarzyszenie Siemacha, 
Stowarzyszenie Gaudium 
et Spes, Szkoła 
Podstawowa nr 24, Zespół 
Szkół Specjalnych nr 11. 
Wolontariusze pochodzili z 
kilku krajów UE (Holandia, 
Belgia, Francja, Włochy, 
Węgry, Niemcy, Hiszpania, 
Portugalia) oraz 
stowarzyszonych (Ukraina, 
Turcja).

85.59.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Centrum lntegracji 
Społecznej - projekt 
wspierający osoby 
zagrożone wykluczeniem 
Społecznych, które w 
ramach 12-to 
miesięcznego pobytu w 
ClS realizowały program 
(re)integracji społecznej i 
zawodowej. Uczestnicy 
projektu biorą udział w 
zajęciach integracji 
społecznej (zajęcia z 
psychologiem, doradcą 
zawodowym, 
pracownikiem socjalnym 
itd) oraz pracują w jednym 
z trzech warsztatów 
zawodowych, gdzie 
nabywają kompetencji 
zawodowych i 
społecznych. CIS 
współpracuje z lokalnymi 
pracodawcami oraz innych 
organizacjami, z 
samorządem lokalnym 
oraz powiatowym 
urzędem pracy. W 
ubiegłym roku blisko 30% 
uczestników uzyskało 
zatrudnienie na 
pierwotnym rynku pracy.

88.99 Z

działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Prowadzenie zajęć 
aktywizacyjnych dla 
seniorów (zajęcia 
sportowe, klub seniora, 
zajęcia ogólnorozwojowe, 
aktywizacja społeczna itd) 
w ramach zadań 
zleconych przez Urząd 
Miasta Tychy oraz w 
ramach programu ASOS. 
Celem projektu jest 
podniesienie poziomu 
aktywności społecznej 
osób starszych. Uczestnicy 
projektu biorą udział w 
cyklu szkoleń z zakresu 
planowania i realizowania 
działań społecznych oraz 
przygotowują propozycje 
projektów do wdrożenia 
na przykład w ramach 
lokalnego budżetu 
partycypacyjnego. 
Podczas projektu 
stworzona jest również 
strona internetowa dla 
mieszkających w Tychach 
seniorów.

85.59 Z
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność usługowa i 
wytwórcza osób 
uczestniczących w 
warsztatach 
zawodowych Centrum 
Integracji Społecznej 
służy finansowaniu 
działalności CIS (oprócz 
finansowania w formie 
dotacji samorządowej i 
środków pochodzących 
z UE). Ustawa o 
zatrudnieniu socjalnym 
umożliwia m.in. 
Centrom Integracji 
Społecznej pobieranie 
opłat za usługi 
świadczone przez 
uczących się zawodu 
uczestników CIS. W 
naszym przypadku 
chodziło o usługi 
krawieckie (szybie 
toreb bawełnianych z 
nadrukiem) oraz prace 
ogólnobudowlane 
(głównie wykończenia 
pomieszczeń 
użyteczności 
publicznej). Dzięki 
świadczeniu usług na 
otwartym rynku, 
uczestnicy uczą się 
dokładności, 
rzetelności, muszą mieć 
pracować pod presją 
czasu. Umiejętności te 
są ważne dla przyszłych 
pracodawców.

88.99 Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1 605 759,89 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 548 387,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 27 659,67 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 17 428,04 zł

d) Przychody finansowe 10 283,31 zł

e) Pozostałe przychody 2 001,87 zł

1 044 010,08 zł

43 464,12 zł

272 129,79 zł

188 783,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 000,00 zł

0,00 zł

2 000,00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

82.30 Z Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw i kongresów. W roku 2015 była to 
organizacja polsko-niemiecko-ukraińskiej 
konferencji naukowej dotycząca zagadnień 
społeczeństwa obywatelskiego w tych trzech 
krajach. Zakres wykonywanych czynności: 
prowadzenie korespondencji związanej z 
naborem uczestników, logistyka, public 
ralations, organizacja programu w tym posiłków, 
transportu lokalnego, pozyskiwanie środków na 
finansowanie konferencji, w tym dotacji ze 
środków prywatnych fundacji, rozliczenie 
kosztów i przygotowanie raportów itd.

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: 1 548 387,00 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 55 372,89 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 052,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 15 978,10 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

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

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 589 312,45 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

1 544 334,79 zł 0,00 zł

27 659,67 zł 0,00 zł

1 449,94 zł

7 780,07 zł

8 087,24 zł

0,74 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 15 978,10 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  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)

12,0 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)

10,2 etatów

19,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
0,00 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 
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)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 560 600,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

369 100,00 zł

369 100,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 191 500,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

30 758,33 zł

15,00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

1,00 osób

14,00 osób

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)

2,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

2,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

W łącznej kwocie wynagrodzeń ujęto kwotę 175 883,01  zł, 
na którą składają się świadczenia integracyjne wypłacane 
uczestnikom Centrum Integracji Społecznej, realizującym 
program aktywizacji zawodowej i społecznej. Kwota ta 
wypłacana jest uczestnikom CIS ze środków Funduszu 
Pracy przekazywanego przez PUP w Tychach

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 Wielozadaniowy Ośrodek 
Integracji

udzielenie wsparcia doradczego 
osobom niepełnosprawnym i w 
trudnej sytuacji życiowej

Urząd Miasta Tychy 10 000,00 zł

2 Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach

aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Urząd Miasta Tychy 207 900,00 zł

3 Dystrybucja żywności do 
osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących oraz 
prowadzenie działań w 
ramach środków 
towarzyszących mające na 
celu wzmacnianie 
samodzielności i 
kompetencji w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego

pomoc żywnościowa 
najuboższym mieszkańcom 
Tychów

Urząd Miasta Tychy 32 711,79 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

150,00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

4 Prowadzenie programu 
edukacyjno - integracyjno - 
rehabilitacyjnego w formie 
stacjonarnej bądź 
wyjazdowej dla osób 
starszych, samotnych a także 
niepełnosprawnych

aktywizacja społeczna i 
edukacja seniorów

Urząd Miasta Tychy 9 529,77 zł

5 Prowadzenie programu na 
rzecz aktywności osób 
starszych,  zapobiegający 
wykluczeniu społecznemu

aktywizacja społeczna i 
edukacja seniorów

Urząd Miasta Tychy 11 988,23 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta w Tychach 1

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

1 Seniorzy w działaniu (ASOS) aktywizacja społeczna seniorów MPiPS 43 464,12 zł

2 Świadczenia Integracyjne dla 
osób realizujących w ramach 
CIS Indywidualny Plan 
Zatrudnienia Socjalnego

aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w 
szczególności osób długotrwale 
bezrobotnych

PUP Tychy ze środków Funduszu 
Pracy

175 883,01 zł

3 Program Aktywnej Integracji aktywizacja społeczna osób 
długotrwale bezrobotnych

PUP Tychy ze środków Funduszu 
Pracy

12 900,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Grzegorz Grzonka, 08.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania
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