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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-11

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

Karola Becker Przewodnicząca Zarządu TAK

Kerstin Ewert Członek Zarządu TAK

Leola Becker 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)

"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 organizacyjni, 
rzeczowoe merytoryczne lub finansowe:
- programów badawczych mających dostarczać wiedzy na temat zjawisk 
społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, 
ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące 
działalność naukową, naukowo – techniczną, oświatową, kulturalną (także 
kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów,
- programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, 
rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji służące 
zbliżeniu narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej,
- programów szkoleń specjalistów różnych 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.

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 i już w trakcie jego 
wykonywania, kształceniem zawodowym i obywatelskim, działalnością 
społeczną, organizowaniem czasu wolnego i wymiany międzynarodowej, 
promowaniem nauki języków obcych i zawodu, opieką zdrowotną, 
doradztwem opieką społeczną.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

dr Hans Geisler Przewodniczący Rady 
Fundacji

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 TAK

Torsten Laut Członek Rady Fundacji TAK

Konrad Tack Członek Rady Fundacji TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w roku 2016 projekty we wszystkich dotychczasowych 
obszarach działalności, zaczynając od projektów integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, poprzez projekty mobilności zawodowych dla młodzieży, przedsięwzięć dla seniorów, osób 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

niepełnosprawnych, kończąc na projektach Wolontariatu Europejskiego.
W lutym zakończył się projekt Centrum Mobilności realizowany w ramach wsparcia ze strony Aktion 
Mensch. Wszystkie założenia trwającego od lutego 2014 r. projektu zostały zrealizowane. Z 
zaoszczędzonych środków udało się zorganizować dodatkowe, ponad zaplanowane, zajęcia dla 
beneficjentów projektu -osób niewidomych i niedowidzących. 
W czerwcu dobiegł końca projekt pomocy żywnościowej w ramach programu wsparcia żywnościowego 
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Tychy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 skierowanego do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Tychy. 
Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała ten projekt od maja 2015.  Celem Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób 
najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie). Żywność wydawana jest osobom skierowanym przez 
Ośrodki Pomocy Społecznej. 
Fundacja Internationaler Bund Polska w okresie lipiec 2015 – czerwiec 2016 objęła wsparciem 1289 
osób, które otrzymały łącznie ponad 123 tony żywności. Od września 2016 rozpoczęto realizację nowej 
edycja programu. Każda z osób objętych wsparciem w okresie październik 2016 – czerwiec 2017 
otrzyma prawie 49 kg żywności. 
Projekt wspófinansowany jest ze środków Miasta Tychy, które finansuje koszty związane z bieżącym 
funkcjonowaniem magazynu żywnościowego.
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, psychologa 
i prawnika. Prowadzona jest również grupa wsparcia dla rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Pomimo wejścia w życie w Polsce w 2016 roku systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego 
finansowanego przez gminy, liczba beneficjentów naszego WOI nie zmniejszyła się. 
W roku 2016 odbyły się kolejne praktyki zawodowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Krakowie. W realizowanym od połowy 2015 roku projekcie w sumie 
uczestniczyło 29 uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie uczący się w 
zawodzie kucharz i pomocnik pracownika obsługi hotelowej, zrealizowali swoje praktyki w placówce IB 
Berlin-Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą. Projekt będzie kontynuowany także w roku 2017.
Projekt Mobilność i doświadczenie – Praktyki zawodowego w Niemczech skierowany jest do 30 osób z 
terenu województwa śląskiego w wieku 18-35 lat, które nie pracują i nie uczą się. Udział w projekcie 
pozwoli im na zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz zapewni przygotowanie do 
efektywnego poruszania się po rynku pracy. 
Uczestnicy projektu wezmą udział w dwumiesięcznym stażu zawodowym w Niemczech, który 
poprzedzony zostanie etapem przygotowawczym obejmującym między innymi kurs zawodowy, kurs j. 
niemieckiego, zajęcia warsztatowe z psychologiem, indywidualne wsparcie psychologiczne.
Zrekrutowana została pierwsza grupa (10 osób), która w tym roku zakończy fazę przygotowawczą, 
zrekrutowana zostanie również druga grupa projektowa.

Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się nasze projekty skierowane do seniorów. Realizowane są 2 
uzupełniające się projekty:
- Klub Seniora – miejsce spotkań dla mieszkańców miasta w wieku 60 +, czynny przez 5 dni w tygodniu. 
Odbywają się w nim między innymi zajęcia tematyczne prowadzone przez wolontariuszy: język angielski, 
rękodzieło, zajęcia plastyczne, taniec, ,,gimnastyka mózgu” (m.in. trening pamięci), zajęcia sceniczne, 
spotkania integracyjne. Wydawana jest gazetka klubowa ,,Na przekór“.
Łącznie w 2016 roku odbędzie się 712 godzin warsztatów.

Ponadto realizowane są zajęcia prowadzone przez instruktorów: kurs nordic walking, zajęcia 
dietetyczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia kreatywne, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe (gimnastyka i 
joga)
Łącznie w 2016 roku odbędzie się 150 godzin zajęć.

Dodatkowo w uzupełnieniu do projektów senioralnych oferowany jest udział w projekcie „Klub 
nieaktywnych” dla osób niesamodzielnych i nieaktywnych zawodowo i społecznie, głównie seniorów. 
Uczestnicy kierowani są przez pracownika socjalnego z MOPS. W ramach projektu finansowanego ze 
środków UE  uczestnicy biorą udział w oferowanych przez klub seniora zajęciach (z psychologiem, 
fizjoterapeutów, arteterapeutów itp.)
W ramach Wolontariatu europejskiego w roku 2016 realizowaliśmy 8 projektów dla wolontariuszy z 
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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)

850

80

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

Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Węgier, Grecji, Francji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Ukrainy, 
Białorusi, Turcji i Tunezji. W samym roku 2016 przyjechało do nas 17 wolontariuszy. Natomiast 
wolontariuszy, którzy rozpoczęli swoje projekty w 2015 roku i kontynuowali w roku 2016 było 26. 
Główne obszary działań wolontariuszy to asystowanie terapeutom i pedagogom  w placówkach 
szkolnych oraz warsztatach terapeutycznych, w szczególności pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi – zarówno dziećmi i młodzieżą jak i dorosłymi. 
Nasze projekty EVS w roku 2016 skupiały się na ważnych społecznie tematach takich jak migracje, 
bezrobocie wśród młodzieży, tolerancja i akceptacja, wielokulturowość, promowanie postaw 
przedsiębiorczych i kreatywności.

Fundacja IB Polska realizuje projektu Wolontariatu Europejskiego od roku 2007. Nasze ogromne 
doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów dla młodych ludzi z całej Europy zostało w tym roku 
szczególnie wyróżnione. Fundacja IB Polska została nominowana przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie do nagrody w konkursie Eduinspiracje w kategorii specjalnej 20 lat Wolontariatu 
Europejskiego. Celami konkursu są:
• wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania 
rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji;
• promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie 
kształcenia, kultury, młodzieży i sportu;
• wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez 
upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem.

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Wolontariat Europejski w 
ramach unijnego 
programu ERASMUS+. 
Fundacja, jako organizacja 
koordynująca EVS 
odpowiedzialna jest na 
organizację pobytu 
wolontariuszy w Krakowie. 
Wolontariusze z różnych 
krajów europejskich, w 
okresie 8-10 miesięcy, 
pracują w placówkach 
edukacyjnych, działających 
na rzecz młodzieży, dzieci, 
osób niepełnosprawnych 
w Krakowie i okolicach. 
Oprócz pracy 
wolontarystycznej, młodzi 
ludzie z krajów UE oraz 
krajów stowarzyszonych i 
krajów programu realizują 
różne projekty 
tematyczne, dotyczące np. 
przedsiębiorczości, 
tożsamości europejskiej, 
migracji, bezrobocia.

85.59.Z

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

W ramach Centrum 
Integracji Społecznej w 
Tychach wpierane są 
osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 
(osoby bezrobotne, 
niepełnosprawne, 
opuszczające zakłady 
karne, uzależnione od 
alkoholu/narkotyków, 
migranci itd). Uczestnicy i 
uczestniczki biorą udział w 
zajęciach integracji 
zawodowej i społecznej, 
korzystając ze wsparcia 
psychologa, pracownika 
socjalnego, doradcy 
zawodowego i 
instruktorów zawodu. 
Pobyt w Centrum 
Integracji Społecznej 
wynosi od 6 do 12 
miesięcy. W roku 2016 
udzielono wsparcia w tej 
formie 40 osobom.

88.99.Z
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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) 1 540 760,51 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 506 631,32 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 27 825,67 zł

d) Przychody finansowe 3 826,66 zł

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.B Organizacja wyjazdów młodzieży do placówek 
opieki socjalnej, pracy na rzecz młodzieży za 
granicą. Fundacja dokonuje naboru uczestników, 
przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, 
następnie przygotowuje do wyjazdu 
zagranicznego prowadząc szkolenia 
przygotowawcze z zakresu praw i obowiązków 
wolontariusza (omówienie kart wolontariatu 
europejskiego), zasad bezpieczeństwa (w tym 
przygotowanie ubezpieczenia KL,NNW,OC). W 
trakcie przygotowania przekazywana jest także 
wiedza nt. kraju docelowego (kultura, historia, 
zwyczaje).

82.30.Z Organizacja wizyt studyjnych/szkoleń 
animatorów młodzieżowych z Niemiec i Włoch 
w Krakowie, którzy w swoich krajach organizują 
wypoczynek letni w miasta, dla dzieci i 
młodzieży, którzy w różnych względów nie mogą 
wyjechać poza miejsce zamieszkania. W trakcie 
wizyty w Krakowie zorganizowane zostały 
spotkania i wizyty w placówkach 
samorządowych oraz prywatnych na terenie 
Krakowa, które w swojej ofercie mają półkolonie 
lub inne formy aktywnego spędzania czasu dla 
dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 
Uczestnikami było po 6 animatorów z Niemiec i 
Włoch.

Druk: NIW-CRSO 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


e) Pozostałe przychody 2 476,86 zł

924 845,88 zł

124 382,13 zł

261 639,93 zł

195 763,38 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 34 129,19 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 987,40 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: 1 541 574,93 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

1 504 161,78 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

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: 1 506 631,32 zł
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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 2 469,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 13 645,49 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

14 180,18 zł

17 936,71 zł

0,00 zł

5 296,26 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 (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

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 13 645,49 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z 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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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)

22,0 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)

11,7 etatów

52,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
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 495 300,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

433 400,00 zł

433 400,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 61 900,00 zł

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

61 900,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 61 900,00 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)

41 275,00 zł

11,00 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

0,00 osób

11,00 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)

9,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

8,00 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)

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 Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach

Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób bezrobotnych

Urząd Miasta Tychy 212 310,00 zł

2 Pomoc społeczna w ramach 
Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 
2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w 
Podprogramie 2016

Wsparcie żywnościowe 
najuboższych mieszkańców 
Tychów

Urząd Miasta Tychy 20 520,73 zł

3 Klub seniora Aktywizacja społeczna i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
seniorów

Urząd Miasta Tychy 11 309,21 zł

4 Program edukacji i 
rehabilitacji seniorów

Aktywizacja społeczna i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
seniorów

Urząd Miasta Tychy 7 500,00 zł

5 Wielozadaniowy Ośrodek 
Integracji

Poradnictwo dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób w 
trudnej sytuacji życiowej

Urząd Miasta Tychy 9 999,99 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

5 100,00 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)

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, dyrektor 
fundacji, 11.07.17 Data wypełnienia sprawozdania

6 Projekt ,,Moja droga do…” Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób bezrobotnych 
oraz osób niesamodzielnych

Śląski Urząd Marszałkowski ze 
Śląskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego

136 761,95 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

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