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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-09

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

Leila 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)

1. 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.
2. Do celów szczegółowych fundacji należy działalność naukowa, 
naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 
kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, aktywizacji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym m.in. osób długotrwale 
bezrobotnych i niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:---------------------------
1) prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację grup 
marginalizowanych społecznie, niepełnosprawnych oraz młodzieży, której 
celem jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i 
informacji;---------------------------------
2) działania na rzecz reintegracji i rehabilitacji społecznej i zawodowej 
grup marginalizowanych społecznie, szczególnie osób długotrwale 
bezrobotnych i 
niepełnosprawnych;-----------------------------------------------------------------------
-------
3) profilaktykę uzależnień dorosłych i młodzieży, aktywizację środowiska 
lokalnego na rzecz walki z uzależnieniami;------------------------------------
4) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej i obywatelskiej społeczeństwa;--------------------------------------
5) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, a także działalność na rzecz integracji 
uchodźców;-----------------------
6) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;----
7) wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania;--------------------------------------------------------------------------------
-------
8) edukację pozaformalną i zawodową dzieci, młodzieży i osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;----------------------------------------------------
9) działalność wydawniczą;--------------------------------------------------------
10) wspieranie osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych;--------------------------------------------------------------------------
-------
11) promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności;-----------
12) promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social 

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

Silvia Schott członek Rady Fundacji TAK

Torsten Laut członek Rady Fundacji TAK

Konrad Tack członek Rady fundacji TAK

Druk: NIW-CRSO 2



Responsibility, CSR) oraz zatrudnienia socjalnego wśród 
przedsiębiorców;--------------
13) budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, 
biznesem a sektorem 
pozarządowym;--------------------------------------------------------
14) promocję i organizację wolontariatu;-----------------------------------------
15) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
ekonomii 
społecznej;----------------------------------------------------------------------------
16) działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit społeczno-
politycznych, propagowanie postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej 
samodzielności i 
przedsiębiorczości;------------------------------------------------------------------------
-------
17) realizację programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju 
demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty, integracji społecznej i 
zawodowej, integracji europejskiej oraz wymiany informacji służącej 
zbliżeniu 
narodów;------------------------------------------------------------------------------------
-------
18) wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych 
mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc 
społeczną, kulturę i 
przedsiębiorczość;-------------------------------------------------------
19) upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym 
turystyki i 
sportu;---------------------------------------------------------------------------------
20) wspieranie inicjatyw kulturalnych;---------------------------------------------
21) promocję ochrony środowiska i postaw proekologicznych;--------------
22) współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia ustawicznego, 
wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup 
marginalizowanych;-
23) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;--------------------------
24) działalność wytwórczą, handlową lub usługową prowadzoną w ramach 
reintegracji zawodowej między innymi w formie: drobnych robót 
budowlanych, produkcji odzieży, firan, plecaków, sprzątania, 
zagospodarowywania terenów 
zielonych;-------------------------------------------------------------------------------
25) organizowanie, inicjowanie i wspieranie programów badawczych, 
naukowych, naukowo-technicznych, oświatowych, kulturalnych (w tym 
kultury fizycznej i sportu), informacyjnych, na rzecz integracji społecznej, 
współpracy międzynarodowej, edukacji zawodowej, edukacji 
nieformalnej, promocji przedsiębiorczości, edukacji i aktywizacji seniorów, 
szkoleń dla specjalistów, w tym w ramach Centrum Integr. Społeczne

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Praktyki zawodowe dla uczniów krakowskich szkół w Niemczech 
Do końca maja realizowaliśmy projekty mobilności zawodowej we Frankfurcie nad Odrą z udziałem 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Projekcie uczestniczyło 29 uczniów uczących 
się w zawodach kucharz i pracownik hotelowy. 10 nauczycieli zawodu wzięło udział w programie Job 
shadowing. W czerwcu rozpoczął się kolejny projekt z udziałem 2 krakowskich szkół specjalnych. Do 
końca roku w mobilnościach zawodowych weźmie udział 36 uczniów i uczennic. Realizować będą 
praktyki w zawodach kucharz, pracownik hotelowy, ogrodnik i pracownik budowlany.

2. Centrum Integracji Społecznej
Wsparciem objętych zostało 49 osób długotrwale bezrobotnych. Działanie realizowane było w ramach 
projektu ,,Moja droga do…” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (lider projektu). 
Nowością w tym roku była możliwość zdawania przez uczestników CIS końcowego zewnętrznego 
egzaminu sprawdzającego przed Izbą Rzemieślniczą. Wszyscy uczestnicy egzaminu ( 14 osób) zdało go z 
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wynikiem pozytywnym. Ponadto przeprowadzono:
• 242 godzin warsztatów psychologicznych,
• 169 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych,
• 152 godzin warsztatów z doradca zawodowym,
• 208 godzin indywidualnych konsultacji z doradca zawodowym,
• 2388 godzin warsztatów reintegracji zawodowej

3. Program mobilności międzynarodowej ,,Mobilność i doświadczenie – staże zawodowe w Niemczech”
Kontynuacja projektu z 2016 roku. Głównym celem jest umożliwienie trwałego wejścia na rynek pracy 
osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym w wieku 18-35 lat, w szczególności 
osobom długotrwale bezrobotnych, osobom które przedwcześnie opuściły system edukacji lub które 
opuściły zakład  poprawczy, ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii. Uczestnicy 
biorą udział w trzech fazach projektu: 1) Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej (m.in. kurs 
języka niemieckiego, kurs zawodowy, zajęcia psychologiczne, mentoring), 2) Staże zawodowe w 
Niemczech w zakładach pracy w miejscowości Bernburg (Saksonia Anhalt) – 60 dni, 3) Faza adaptacyjna 
(m.in. dalszy ciąg kursu języka niemieckiego, konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy). 
W projekcie wzięło udział 27 osób. Zatrudnienie podjęło 10 osób.

4. Program Aktywnej Integracji 
Celem projektu było udzielenie kompleksowego wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym o małej 
motywacji do podjęcia pracy poprzez grupowe  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. Wzięli oni udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej, treningu 
umiejętności społecznych, treningu motywującego do zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej, 
zajęciach dotyczących rynku pracy, etc.  Przeprowadzono łącznie 170 godzin zajęć. 5 uczestników 
projektu podjęło zatrudnienienie.

5. Wielozadaniowy Ośrodek Integracji
Jak co roku udzielane było poradnictwo socjalne, prawne dla osób niepełnosprawnych oraz 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Tą formą wsparcia objęto 167 osób. W roku 2017 do 
punktu zgłaszało się mniej osób niż w poprzednim roku. Wydawało się, że projekt jest ,,gasnącą 
gwiazdą’, jednak pierwsze trzy miesiące obecnego roku odwróciły tę tendencję i Punkt bije rekordy 
frekwencji.

6. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Program polega na wydawaniu bezpłatnej żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
miasta Tychy. Wsparciem objętych było 1300 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 
2017 roku wydano 42,02 tony żywności o wartości 314 513,61 zł Wydawaniu żywności towarzyszyły 
działania wspierające w postaci warsztatów kulinarnych, zajęć dotyczących zbilansowanej diety oraz 
gospodarowania budżetem domowym. Projekt jest kontynuowany w 2018 roku.

7. Projekty dla seniorów
Projekty dla seniorów w Tychach kierowane są do trzech odmiennych grup seniorów o odmiennych 
potrzebach: 1) seniorzy aktywni, samodzielnie poszukujący ofert spędzania czasu, możliwości 
samorealizacji i kontaktów społecznych, 2) liderzy środowisk senioralnych, chętnie włączający się w 
pracę na rzecz innych, 3) osoby samotne, zmarginalizowane, niesamodzielne. Nowym doświadczeniem 
dla nas była praca z trzecią grupą i realizowany w latach 2016-2017 projekt ,,Moja droga do..”. Rok 
2017 był rekordowy jeśli chodzi o projekty, ponieważ zrealizowaliśmy ich aż pięć projektów. 
W 2017 roku realizowane były następujące projekty skierowane do seniorów:
A. Program aktywizacji społecznej i edukacji seniorów (Klub Seniora)
W ramach Klubu w 2017 roku oferowanych było 18 stałych typów aktywności (warsztaty, wykłady, 
zajęcia) prowadzonych przez zatrudnionych instruktorów i wolontariuszy. Klub Seniora był czynny od 
poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Organizowane są również wycieczki i wspólne wyjścia, 
spotkania i wydarzenia okolicznościowe i tematyczne. Wydawany był kwartalik ,,Na przekór ” (trzy 
numery). Fundacja była współorganizatorem festynu dla seniorów pod nazwą ,,Senioriada”. Z zajęć 
korzystało około 108 osób. Pozyskano dodatkowe środki na działalność Klubu w ramach małego grantu 
Urzędu Miasta (na dodatkowe zajęcia taneczne) oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (dodatkowe 
zajęcia plastyczne).
B. Klub osób nieaktywnych
Wsparciem objętych jest 20 osób nieaktywnych czyli takich które nie są w stanie samodzielnie 
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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)

1000

50

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

zaspokoić swoich potrzeb życiowych (w większości seniorów), skierowanych z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Uczestnicy mogą wziąć codziennie udział w spotkaniach klubowych obejmujących 
zajęcia integracyjne, animacyjne prowadzone przez psychologa, animatora, spotkania indywidulane ze 
specjalistami (m.in. rehabilitant, prawnik), wyjścia do kina, teatru, wycieczki. Projekt finansowany był 
ze środków RPO WS. Projekt jest kontynuowany w ramach dotacji z Urzędu Miasta (w 2018 roku 
realizowane są dwa projekty dla seniorów finansowane ze środków UM Tychy).
C. Senior z pasją
Realizowany w 2017 roku projekt finansowany z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób 
Starszych (ASOS) stanowił uzupełnienie działań realizowanych w ramach Klubu Seniora. Projekt 
obejmował między innymi następujące działania:  Bank Czasu  – forum wymiany umiejętności i usług 
między seniorami, miejski konkurs na seniora z pasją, galę ,,Senior z pasją”, powstały krótkie filmy 
poświęcone laureatom konkursu, prowadzone były dodatkowe zajęcia adresowane do funkcjonujących 
w Klubie Seniora grup pasjonatów: grupy malarskiej, grupy dziennikarskiej, grupy estradowej, 
przeprowadzone zostały warsztaty dla wolontariuszy seniorów współpracujących z Fundacją, 
prowadzących zajęcia w Klubie Seniora (warsztaty liderskie). Powstał również wideoklip grupy 
estradowej. Najbardziej widocznym elementem projektu była gala podsumowująca konkurs na 
aktywnych seniorów, która odbyła się w listopadzie w Szkole Muzycznej i zgromadziła prawie 200 
widzów i uczestników.

7. Wolontariat Europejski
Od stycznia do końca sierpnia 2017 zrealizowaliśmy 3 nowe projekty EVS z udziałem 16 wolontariuszy z 
różnych europejskich krajów. We wrześniu rozpoczną się nowy projekt a w październiku kolejne dwa. 
W naszych projektach wolontariatu koncentrujemy się na ważnych społecznych tematach jak migracje, 
bezrobocie wśród młodzieży, tolerancja, akceptacja, przedsiębiorczość i kreatywność. 

9. Konferencja Edukacja dorosłych w kontekście migracji
W dniu 1.06.17 zorganizowana została konferencja dot. problematyki migracji w doświadczeniach 
Polski, Ukrainy i Niemiec. Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki UJ.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Wolontariat Europejski w 
ramach unijnego 
programu ERASMUS+. 
Fundacja, jako organizacja 
koordynująca 
odpowiedzialna jest na 
organizację pobytu 
wolontariuszy w 
Krakowie. Wolontariusze z 
kilku krajów europejskich, 
w okresie 10-12 miesięcy 
przebywają w placówkach 
edukacyjnych, 
działających na rzecz 
dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych w 
Krakowie i okolicach. 
Oprócz pracy 
wolontarystycznej, młodzi 
ludzie z krajów UE oraz 
krajów państwa 
stowarzyszonych i krajów 
programu realizują 
projekty tematyczne dot. 
np. integracji i tożsamości 
europejskiej, migracji, 
bezrobocia, inkluzji

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
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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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

W ramach Centrum 
Integracji Społecznej w 
Tychach osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 
uczestniczą w zajęciach 
reintegracji zawodowej i 
społecznej. Cztery dni w 
tygodniu uczestnicy biorą 
udział w praktycznych 
zajęciach w warsztatach 
zawodowych. Podczas 
jednego dnia uczestniczą 
w zajęciach w 
pracownikiem socjalnym, 
psychologiem, doradcą 
zawodowym itp.
W ramach programu 
mobilności 
międzynarodowej 
,,Mobilność i 
doświadczenie – staże 
zawodowe w Niemczech”
podejmowane były 
działania mające na celu 
umożliwienie trwałego 
wejścia na rynek pracy 
osobom wykluczonym lub 
zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 
w wieku 18-35 lat, w 
szczególności osobom 
długotrwale 
bezrobotnych, osobom 
które przedwcześnie 
opuściły system edukacji 
lub które opuściły zakład  
poprawczy, ośrodek 
wychowawczy lub 
młodzieżowy ośrodek 
socjoterapii. W ramach 
projektu uczestnicy odbyli 
kursy zawodowe w kraju 
oraz 2-miesięczne praktyki 
zawodowe w Niemczech.

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) 2 213 352,51 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 146 781,48 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 44 042,27 zł

d) Przychody finansowe 2 364,95 zł

e) Pozostałe przychody 20 163,81 zł

1 642 308,16 zł

42 495,70 zł

301 974,51 zł

159 756,91 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 500,00 zł

0,00 zł

10 500,00 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

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 organizacja targów, 
wystaw i kongresów 

Organizacja pobytu/zakwaterowania 
uczestników konferencji naukowej dot. 
problemów migracji z udziałem Polaków, 
Niemców i Ukraińców. Współorganizatorem 
konferencji, odpowiedzialnym za stronę 
merytoryczną był Instytut Pedagogiki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 
konferencji uczestniczyło ok. 40 osób 
reprezentujących uczelnie wyższe w 
Polski,Niemiec i Ukrainy oraz organizacje 
pozarządowe. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wyda publikacje zawierającą 
referaty nadesłane i wygłoszone podczas 
konferencji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 246,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 146 535,28 zł
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0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 56 071,03 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 1 835,60 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 081,80 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: 2 203 131,81 zł 2 081,80 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

2 146 781,48 zł 2 081,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

29 049,16 zł

12 352,67 zł

0,00 zł

14 948,50 zł 0,00 zł

1 Projekt w ramach programu POWER - wsparcie mobilności zawodowych osób w wieku 18-35 2 081,80 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 14 993,11 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 14 993,11 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

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)

24,0 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)

14,8 etatów

24,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

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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2.1. 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 653 538,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

567 115,00 zł

567 115,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 86 423,00 zł

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

653 538,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 653 538,00 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)

54 461,50 zł

0,00 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

0,00 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)

17,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2,00 osób

15,00 osóbb) inne osoby

Druk: NIW-CRSO 12



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 kwocie wynagrodzeń mieści się kwota 159 756,00 PLN, 
która jest świadczeniem integracyjnym wypłacanych ze 
środków Funduszu Pracy uczestnikom Centrum Integracji 
Społecznej 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 Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach

Integracja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Urząd Miasta Tychy 219 240,00 zł

2 Wielozadaniowy Ośrodek 
Integracji

Poradnictwo socjalne, prawne 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Urząd Miasta Tychy 9 716,10 zł

3 Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa

wydawanie bezpłatnej żywności 
dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców miasta Tychy

Urząd Miasta Tychy 39 593,41 zł

4 Program aktywizacji 
społecznej i edukacji 
seniorów (Klub Seniora)

Aktywizacja seniorów Urząd Miasta tychy 18 000,00 zł

5 Seniorzy proszą do tańca Aktywizacja seniorów Urząd Miasta Tychy 3 425,00 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)

6 Program Aktywnej Integracji udzielenie kompleksowego 
wsparcia osobom długotrwale 
bezrobotnym o małej 
motywacji do podjęcia pracy 
poprzez grupowe  zajęcia 
integracji społecznej służące 
kształtowaniu aktywnej 
postawy w życiu społecznym i 
zawodowym

Urząd Miasta Tychy 12 000,00 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

1 Senior z pasją Aktywizacja Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej (Rządowy Program 
Aktywizacji Społecznej Osób 
Starszych)

38 495,70 zł

2 Świadczenia Integracyjne dla 
Uczestników Centrum 
Integracji Społęcznej

Refundacja świadczeń 
integracyjnych

Fundusz Pracy 159 756,00 zł

3 Rozśpiewana ,,Platyna” Aktywizacja społeczna seniorów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 4 000,00 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 - dyrektor 
fundacji

09.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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