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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

Kerstin Ewert Przewodnicząca Zarządu TAK

Leila Becker Członek Zarządu TAK

Niels Spellbrink 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

Hans Geisler Przewodniczący Rady TAK

Karola Becker członek Rady Fundacji TAK

Silvia Schott członek Rady Fundacji TAK

Christian Kamprad członek Rady Fundacji TAK

Friedrich Magirius członek Rady Fundacji TAK

Konrad Tack członek Rady Fundacji TAK

Richard Schottdorf członek Rady Fundacji TAK

Adam Długajczyk członek Rady Fundacji TAK

Dorota Gierszewski członek Rady Fundacji TAK

Aleksandra Kostrz członek Rady Fundacji TAK

Zenon Gajdzica członek Rady Fundacji TAK

Rafał Kocot członek Rady Fundacji TAK
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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

Opis głównych działań podjętych przez Fundację Internationaler Bund Polska w roku 2018

Jednym z głównych obszarów działalności Internationaler Bund Polska jest edukacja zawodowa młodzieży i dorosłych. Projekty 
w tym obszarze  realizowane są od wielu lat w oparciu 
o finansowanie komunalne oraz przede wszystkim środki europejskie. 
Mimo dużych zmian na rynku pracy, w wyniku których bezrobocie osiągnęło w Polsce rekordowo niski poziom ( 5,9 % w grudniu 
2018), nie wyczerpała się formuła integracji zawodowej oraz społecznej w ramach Centrum Integracji Społecznej w Tychach. 
CIS, który w 2019 roku obchodzić będzie swoje 10-cio lecie, nadal wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
pozostające bez pracy, w tym ich integrację na rynku pracy. Niewątpliwie mamy jednak do czynienia ze zjawiskiem pewnej 
transformacji grupy docelowej: nie mamy już w zasadzie uczestników, którzy są "wyłącznie" osobami bezrobotnymi. Uczestnicy 
oprócz tego, że są bez pracy należą jeszcze do innej grupy z katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. 
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stosunkowo duża część grupy to osoby opuszczające zakłady karne, osoby bezdomne, czy też niepełnosprawne. Praca z tego 
typu grupami jest cięższa, niż to miało miejsce w latach ubiegłych. W przyszłych edycjach coraz bardziej konieczne będzie 
potrzeba pewnych korekt merytorycznych: wprowadzenie większej liczby spotkań społecznościowych wszystkich uczestników 
wzorem projektów terapeutycznych, większa ilość godzin z zakresu terapii uzależnień itp. 
Już teraz wszystkim prowadzonym przez nas działaniom mającym na celu nabycie, podniesienie lub odnowienie kwalifikacji 
zawodowych towarzyszy intensywna integracja społeczna. Tylko te dwa, prowadzone równolegle działania miały do tej pory 
szansę zakończyć się powodzeniem, czyli  przejęciem odpowiedzialności za swoje życie i umiejętność samodzielnego 
zaspokajania potrzeb życiowych przez naszych uczestników.
Pewnym działaniem wychodzącym naprzeciw problemom z rekrutacją odpowiedniej liczby uczestników jest też adresowanie 
działań CIS do konkretnych grup uczestników. Przykładem takiego działania z naszej strony może być projekt integracji 
zawodowo-społecznej dla osób niewidomych, na którego realizację złożyliśmy wniosek pod koniec września (rozstrzygnięcie 
konkursu przewidywane jest na przełomie 2018/19). Już w tym roku jednak dwie osoby niewidome zostały przyjęte na 6-cio 
miesięczne staże. Niewidomi pracowali jako asystenci w projekcie dla seniorów. Działanie to nawiązuje do naszych doświadczeń 
z realizacji projektu Centrum Mobilności, który mogliśmy realizować dzięki wsparciu Aktion Mensch w latach 2014-16.
Zmiana sytuacji na europejskim rynku pracy negatywnie odbiła się także na naszym projekcie ponadnarodowej mobilności 
zawodowej młodych osób z tzw. grupy NEED (bez pracy, bez wykształcenia, poza systemem edukacji). Pisząc wniosek w roku 
2015 adresaci naszych działań stanowili sporą grupę osób na rynku pracy. Pod koniec realizacji projektu stało się jasne, że nie 
uda się sprostać założeniom projektu (brak potencjalnych uczestników mimo ponadstandardowych działań podjętych w 
obszarze rekrutacji). Cała nasza energia skoncentrowała się na osiągnięciu maksymalnie dużych wskaźników, aby uratować 
finansowanie projektu. 
Nieprzerwalnie od roku 2007 realizowane są projekty zagranicznych mobilności zawodowych 
z udziałem uczniów uczących się w szkołach zawodowych: do 2014 roku były to projekty Leonardo da Vinci, a następnie 
mobilności zawodowe w ramach programu ERASMUS+. 
W roku 2018 zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w latach 2016-18, kontynuowaliśmy mobilności w ramach 
projektu na lata 2017-19 i rozpoczęliśmy przygotowania do projektu, który rozpocznie się na początku 2019 roku i potrwa do 
połowy 2021 roku. Wymienione projekty dotyczą zagranicznych mobilności zawodowych uczniów i uczennic z 
niepełnosprawnością. We wszystkich tych projektach wzięło i weźmie udział 130 uczniów i uczennic oraz 5 nauczycieli w 
ramach szkolenia job shadowing. 
Od kilku lat adresujemy nasze projekty mobilności zawodowej do uczniów z niepełnosprawnościami, w tym z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wszyscy nasi uczestnicy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Ich proces edukacyjny wymaga specjalnej organizacji i metod pracy. Każda osoba niepełnosprawna intelektualnie 
jest inna, ma szczególne możliwości 
i potrzeby psychofizyczne, predyspozycje i ograniczenia. Praca z nimi wymaga wielokrotnych ćwiczeń, powtórzeń i 
indywidualizacji, stopniowania trudności i ścisłego łączenia teorii z praktyką. Programy naszych praktyk są w ten sposób 
konstruowane, aby przy ich realizacji uwzględnić wspomniane uwarunkowania i założenia pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Projekty w tym obszarze mają także na celu wyrównywanie mniejszych szans uczniów z niepełnosprawnościami korzystania 
z edukacyjnych projektów międzynarodowych, aby umożliwić także tej grupie wykazanie się dodatkowymi aktywnościami i 
umiejętnościami. To może skutkować poprawą ich sytuacji na rynku pracy. Dwutygodniowe staże sprzyjają także osiąganiu 
przez młodzież możliwie najwyższej samodzielności, odpowiedzialności i zaradności.
W ramach mobilności zawodowych gościliśmy w Krakowie 11 praktykantów z Lipska. Są to osoby kształcące się w zawodach 
nauczyciela przedszkolnego i opiekuna osób niepełnosprawnych. Praktykanci realizowali swoje praktyki w krakowskich 
przedszkolach, dziennych ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych, szkole specjalnej i w centrum autyzmu.
W roku 2018 z bogatej oferty ponownie mogli korzystać tyscy seniorzy. Fundacja tradycyjnie już prowadziła Klub Seniora, do 
którego uczęszczało regularnie ponad  111 osób w wieku 60+. Oprócz udziału w naszej ofercie działań aktywizujących, 
uczestnicy sami przejmowali inicjatywę 
i organizowali sobie, przy naszym wsparciu, dodatkowe aktywności.
Dodatkowo w uzupełnieniu do projektu senioralnego oferowany jest udział w projekcie edukacyjno - integracyjno – 
rehabilitacyjnym (EIR) dla osób niesamodzielnych i nieaktywnych zawodowo 
i społecznie, głównie seniorów. Uczestnikami są osoby, które na co dzień nie są aktywne i ich udział wiąże się z 
intensywniejszymi działaniami motywacyjnymi. Zrealizowane zajęcia miały charakter aktywizujący pod względem społecznym, 
ruchowym, zdrowotnym i psychologicznym.
W roku 2018 Komisja Europejska zakończy program Wolontariatu Europejskiego, w którym fundacja IB Polska działała od 
samego początku. W latach 2008-2017, nasza organizacja gościła łącznie ponad 150 wolontariuszy pochodzących zarówno z 
krajów programu jak i państw partnerskich. W tym okresie, wspólnie z organizacjami partnerskimi, zrealizowaliśmy (część 
projektów wciąż trwa) ponad 25 projektów Wolontariatu Europejskiego. 
Dzięki doświadczeniu Fundacji w koordynacji projektów EVS wypracowany został efektywny sposób prowadzenia działań, z 
naciskiem na rozwój osobowy wolontariuszy oraz zwiększanie międzykulturowych aspektów Wolontariatu Europejskiego. Jako 
organizacja koordynująca, Internationaler Bund Polska dba o kontakty zarówno z lokalnymi jak i zagranicznymi organizacjami 
partnerskimi. Duży nacisk kładziony jest na jakość realizacji projektu, dlatego też IB Polska stale monitoruje i ewaluuje 
działalność lokalnych organizacji partnerskich. Realizując projekty Wolontariatu Europejskiego w kilku organizacjach 
partnerskich jednocześnie, Fundacja zapewnia wolontariuszom możliwość wymiany doświadczeń oraz współpracę między 
organizacjami, tak by wolontariusze nabywali jeszcze szerszego wachlarzu doświadczeń.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1500

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku 2018, w ramach programu Wolontariat Europejski, realizowaliśmy i realizujemy 7 projektów z udziałem 41 
wolontariuszy i wolontariuszek (stan na 30.10.18) z 16 krajów europejskich, Afryki Północnej i Kaukazu. Po raz pierwszy 
gościliśmy wolontariuszy z Egiptu, Macedonii i Islandii.
W październiku nastąpiła oficjalna inauguracja nowego programu pn. Europejski Korpus Solidarności, w którym uczestniczyła 
koordynatorka projektów wolontariatu. W tym samym miesiącu fundacja złożyła swój pierwszy wniosek w ramach „Mobility for 
Solidarity”.
W 2018 roku wysłaliśmy na wolontariat dwie osoby do Szwecji, jedną osobę do oddziału IB we Frankfurcie na projekty 
długoterminowe, ponadto wysłaliśmy do stolicy Turcji jedną osobę na 2-miesięczny projekt na przełomie grudnia i stycznia a 
kolejne 4-5 osób weźmie udział w mobilności w 2019 roku.  Projekty w Turcji to owoc kontynuowanej współpracy z turecką 
organizacją System & Generation z Ankary.
Przedstawiciel fundacji został zaproszony do prac nad projektem w ramach ERASMUS+, którego celem będzie wspieranie osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach podstawowych. 
Z kolei  nasze doświadczenia w organizacji projektów zagranicznych mobilności zawodowych dla osób niepełnosprawnych 
przedstawiliśmy w ramach dyskusji panelowej zorganizowanej przez NA Erasmus+ dotyczącej udziału młodych ludzi z 
niepełnosprawnościami w projektach wymian i praktyk międzynarodowych.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 promocja i organizacja wolontariatu

Wolontariat Europejski w
ramach unijnego programu ERASMUS+ i 
Europejskiego Korpusu Solidarności. Fundacja, 
jako organizacja koordynująca odpowiedzialna 
jest za goszczenie wolontariuszy w Krakowie.
Wolontariusze z kilku krajów europejskich oraz 
krajów Europy wschodniej, Kaukazu i Afryki 
Północnej realizowali wolontariat w placówka 
edukacyjnych i dla osób niepełnosprawnych w 
Krakowie i okolicach (szkoły, przedszkola, 
centrum autyzmu itd. Oprócz pracy w ww. 
placówkach wolontariusze realizowali wspólne 
projekty dot. różnych aktualnych tematów.

85.59.Z 0,00 zł

2

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

W ramach Centrum Integracji Społecznej 
prowadzone są zajęcia reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Uczestnicy biorą udział w 
warsztatach zawodowych oraz zajęciach z 
psychologiem, doradcą zawodowym, 
pracownikiem socjalnym. W roku 2018 
wsparciem objętych zostało  40  osób, 
przeprowadzonych zostało  2508  godzin zajęć 
aktywizacji społecznej i zawodowej oraz 365 
godzin konsultacji indywidualnych z 
psychologiem i doradcą zawodowym, 7 
absolwentów CIS podjęło  zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy.

88.99.Z 1 167,60 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach projektu prowadzony i animowany 
był Klub Seniora ,,Platyna”.  Seniorzy spotykali 
się w nim na zajęciach, ale także w swoim czasie 
wolnym, aby poczytać gazetę, napić się kawy, 
spotkać się ze sobą.  Odbyło się 445 godzin 
zajęć, w których wzięły udział 102  osoby. W 
Klubie odbywały się następujące typy zajęć:
A. Spotkania grup pasjonatów:
Grupa muzyczna: w ramach cyklu warsztatów 
prowadzonych przez animatora oraz spotkań 
prowadzonych przez seniora - wolontariusza, 
grupa przygotowywała tematyczne programy 
artystyczne
Grupa malarska: zrzeszała seniorów 
zainteresowanych malarstwem, prowadzona 
była przez wolontariuszkę - seniorkę. 
Zorganizowała wystawę swoich prac malarskich 
w Klubie.
Grupa redakcyjna: podczas spotkań pracowała 
nad wydaniem magazynu „Na Przekór”, w 2018 
roku wydane zostały dwa numery magazynu.
Grupa taneczna: swoją działalność rozpoczęła 
grupa taneczna, prowadzona przez 
wolontariuszy seniorów. Zrzeszała ona na 
cotygodniowych zajęciach ponad 20 osób. Grupa 
włączyła się w społeczną akcję One Billion Rising 
- przeciw przemocy wobec kobiet.

88.10.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 1 581 879,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 489 785,35 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 36 134,40 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 40 200,67 zł

d) przychody finansowe 1 816,10 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Działalność wytwórcza w ramach 
warsztatów zawodowych Centrum 
Integracji Społecznej. Uczestnicy CIS przez 4 
dni w tygodniu podnoszą swoje kwalifikacje 
zawodowe pracując w 2 warsztatach: 
ogólnobudowlanym i krawieckim. W 
ramach tych warsztatów świadczą usługi, 
które są wykonywane odpłatnie (zgodnie z 
Ustawą o zatrudnieniu socjalnym), a środki 
pozyskiwane z tego tytułu przeznaczane są 
na finansowanie działalności Centrum 
integracji Społecznej w Tychach. W roku 
2018 CIS realizował usługi budowlane na 
rzecz instytucji publicznych i osób 
fizycznych oraz sprzedawał wyroby 
warsztatu krawieckiego.

88.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Organizacja pobytów osób z Niemiec w ramach praktyk zawodowych w przedszkolach i 
placówkach edukacji specjalnej w Krakowie. Uczestnikami są osoby dorosłe chcące podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe, w tym poprzez pracę w międzynarodowych środowisku. 
Fundacja odpowiedzialna jest za organizację pobytu, w tym organizację zakwaterowania, 
komunikację, monitoring i ewaluację. Uczestnicy biorą także udział w  zajęciach kulturowych, 
zwiedzają także były nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau.
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e) pozostałe przychody 13 943,04 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 43 050,67 zł

2.4. Z innych źródeł 15 759,14 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 167,60 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Działania w rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji 
Społecznej

1 167,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 167,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 521 902,15 zł

w 
tym:

1 106 117,30 zł

0,00 zł

329 806,43 zł

85 978,42 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

2 850,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

40 200,67 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -40 919,64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4 107,79 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego -46 447,82 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 627 350,38 zł 1 167,60 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

1 530 704,99 zł 1 167,60 zł

40 242,19 zł 0,00 zł

22 166,90 zł

12 268,03 zł

0,00 zł

21 968,27 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej -46 447,82 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

16 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

13,90 etatów

56 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 509 800,00 zł

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

509 800,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

590,00 zł

13 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

11 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

467 400,00 zł

467 400,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42 400,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 26 378,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 483 422,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W kwocie wynagrodzeń zawiera się kwota 144788,23 PLN 
składająca się na świadczenia integracyjne wypłacane z 
Funduszu Pracy dla uczestników 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

Integracja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Miasto Tychy 236 640,00 zł

2 Prowadzenie Punktu 
Informacyjnego

Poradnictwo socjalne, prawne, 
psychologiczne dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób w 
trudnej sytuacji życiowej

Miasto Tychy 9 970,00 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

Wydawanie bezpłatnej 
żywności dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
miasta Tychy

Miasto Tychy 36 781,86 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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 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 Prowadzenie programu na 
rzecz aktywności osób 
starszych, zapobiegającego 
wykluczeniu społecznemu

Edukacja i aktywizacja 
społeczna seniorów

Miasto Tychy 17 816,36 zł

5 Senioralna jesień Edukacja i aktywizacja 
społeczna seniorów

Miasto Tychy 7 471,62 zł

6 Program Aktywnej Integracji Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 11 958,06 zł

7 Pełni pasji Edukacja i aktywizacja 
społeczna seniorów

Miasto Tychy 4 150,00 zł

8 Pasja życia Integracja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w 
ramach Centrum Integracji 
Społecznej

MOPS Tychy 69 914,70 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

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

1 Świadczenia integracyjne dla 
uczestników Centrum 
Integracji Społecznej w 
Tychach

Wypłata świadczeń 
integracyjnych dla uczestników 
CIS

Fundusz Pracy 144 788,23 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Kerstin Ewert
Leila Becker

Niels Spellbrink
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-10
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