Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia……..……(Nr………poz……….)

WZÓR

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2012

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
Kraj Polska

Województwo śląskie

Powiat Katowice

Gmina Katowice

Ulica Św. Jana

Nr domu 9

Nr lokalu -

Miejscowość Katowice

Kod pocztowy 40-012

Poczta Katowice

Nr telefonu 32 205 02 31

Nr faxu 32 201 02 67

E-mail kafos@kafos.org.pl

Strona www kafos.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

276413372

24.05.2001
24.06.2005
6. Numer KRS

1

0000014434

Anna Kruczek - Prezes
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Andrzej Bogdanowicz - Wiceprezes
Kazimierz Słobodzian - Wiceprezes
Iwona Płatek – Członek Zarządu
Ewa Klimczak – Członek Zarządu
Elżbieta Ferenc – Członek Zarządu
Jarosław Mencfel – Członek Zarządu
Marian Natanek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Teresa Siemionowicz – Członek Komisji Rewizyjnej

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

Alfreda Wiktor – Członek Komisji Rewizyjnej
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Kafos jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób z wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
15)/ wypoczynku dzieci i młodzieży,
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczpospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych;
30) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
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Kafos realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. integracje i wspieranie organizacji członkowskich,
2. świadczenie usług informacyjnych i poradniczych w
zakresie działalności pożytku publicznego,
3. badanie potrzeb rynku usług społecznych i działalności
organizacji pozarządowych,,
4. szkolenia, seminaria, konferencje, forum,
5. promowanie różnorodnych form organizacji i wykonywania
usług społecznych,
6. organizowanie wymiany doświadczeń organizacji
pozarządowych w obszarze działalności pożytku
publicznego wewnątrz związku, jak i z innymi
organizacjami, związkami, instytucjami krajowymi i
zagranicznymi,
7. inicjowanie, koordynowanie, a także prowadzenie obsługi
administracyjno – biurowej realizowanych programów
własnych i wspólnych,
8. inicjowanie i uczestnictwo w realizacji programów
prowadzonych z udziałem partnerów krajowych i
zagranicznych,
9. współpracy z organami administracji rządowej,
samorządowej, wyznaniowej w kraju i zagranicą w
płaszczyźnie szeroko rozumianej problematyki pożytku
publicznego oraz w sprawach odnoszących się do
10. Sposób realizacji celów statutowych
działalności organizacji członkowskich,
organizacji
10. doradztwo i poradnictwo organizacyjne członkom związku,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
11. promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy,
organizacji na podstawie statutu organizacji)
12. reprezentowanie na zewnątrz interesów organizacji
członkowskich,
13. wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji członkowskich
Kafos,
14. wykonywanie doraźnych świadczeń charytatywnych na
rzecz osób potrzebujących pomocy społecznej
15. uczestniczenie w procesie planowania i realizacji polityki
rozwoju województwa śląskiego,
16. pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i
zagranicznych oraz środków finansowych pochodzących z
udziału w zyskach innych osób prawnych, których
udziałowcem jest Kafos z przeznaczeniem na działalność
własną oraz działalność organizacji członkowskich,
17. organizowanie przedstawicielstw terenowych
18. organizowanie i koordynacja działalności grup
problemowych i opiniotwórczych zarówno na szczeblu
regionalnym, jak i powiatowym i gminnym,
19. prowadzenie działań w zakresie rzecznictwa interesów
osób i grup pozostających w obszarze zainteresowania
organizacji członkowskich,
20. prowadzenie działań lobbingowych celem rozwiązywania
problemów społecznych oraz rozwoju organizacji
pozarządowych
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery 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), zaczynając od najważniejszej)

1. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Projekty realizowane w 2012r. w ramach PO KL, w których KAFOS pełnił rolę partnera projektu:
1. „Profesjonalizm = skuteczność” (okres realizacji: 01.09.2010 – 30.04.2012r.)
Projekt „Profesjonalizm=skuteczność” realizowany był do końca kwietnia 2012 roku. W tym czasie
wsparciem objętych zostało 10 organizacji pozarządowych z terenu Bytomia, powiatu będzińskiego. Przedstawiciele
organizacji uczestniczyli w spotkaniach coachingu koleżeńskiego, podczas których wykorzystywane były metody
twórczego rozwiązywania problemów w grupie i poprzez grupę. Z 5 organizacjami przeprowadzono coaching
ekspercki, wynikiem czego były profesjonalne strategie rozwoju organizacji na kolejne dwa lata. Ponadto na bieżąco
świadczone było poradnictwo specjalistyczne związane z codzienną działalnością organizacji.
2. „Region aktywnych organizacji-utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w
woj. śląskim” (okres realizacji: 01.01.2011r. – 31.12.2012r.)
Projekt skierowany był do organizacji z terenu Bytomia, powiatu będzińskiego oraz Piekar Śląskich. W 2012 r. w
ramach projektu realizowano program indywidualnego wsparcia w formie coachingu, w ramach którego organizacje
korzystały z pomocy coacha przy opracowaniu diagnozy i strategii, formułowaniu planu prowadzenia działalności
nieodpłatnej i odpłatnej oraz promocji. W ramach indywidualnego wsparcia wybranym organizacjom zostały
sfinansowane materiały promocyjne oraz wypożyczony sprzęt komputerowy. Zorganizowano również dwanaście
szkoleń dla organizacji z zakresu podstaw administracyjno-prawnych, budowania zespołu, pozyskiwania środków na
działalność organizacji, współpracy międzysektorowej oraz współpracy z wolontariuszami. W ramach projektu
prowadzone były również dyżury poradnictwa ogólnego oraz eksperckiego. Zorganizowano również dziewięć
lokalnych spotkań promujących działalność NGO, dwa seminaria nt rozwoju społeczności lokalnych oraz dwa
dwudniowe warsztaty integracyjne „Wspólnota lokalna” dla przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli władz
lokalnych. Ogólnie we wszystkich formach wsparcia udział wzięło ok 90 osób reprezentujących 40 organizacji
pozarządowych i grup inicjatywnych.
3. „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” (okres realizacji: 1.03.2012r. – 28.02.2014)
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy AGAPE (lider projektu) i włoską
organizacją Associazione di Promozione Sociale Mondo Nuovo. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie
efektywnie działających struktur wolontariatu skierowanego na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na
terenie województwa śląskiego. Realizację projektu rozpoczęły warsztaty strategiczne służące wypracowaniu
koncepcji działania struktur wolontariatu na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznego w woj. śląskim i
wizyta studyjna w organizacji partnera we Włoszech. Jesienią 2012 r. rozpoczęto szkolenia dla trzech grup
wolontariuszy- uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób w wieku 50+
w ramach Śląskiej Akademii Wolontariatu. Szkolenia dotyczą zagadnień m.in. organizacyjno-prawnych,
interpersonalnych (motywacja, wypalenie zawodowe, relaksacja, budowanie zespołu, , alternatywnych metod
komunikacji, pierwszej pomocy przedmedycznej). Łącznie w 2012 r. odbyło się 29 szkoleń, w których wzięło udział
300 osób. KAFOS przeprowadziło konkurs na realizację kampanii społecznej upowszechniającej wolontariat i
projekt w woj. śląskim. Kampania rozpoczęła się w październiku 2012 r. pod hasłem: 3W- Wolontariat-wchodzęwygrywam!

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

„Młodzi – starsi – etyczny wymiar sektora pozarządowego” (okres realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2012)
dofinansowany w ramach PO FIO
Celem projektu był rozwój 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego
na terenie woj. śląskiego. W ramach projektu zorganizowano 3 dniowe warsztaty w Istebnej dla 30 osób, w tym 15
wolontariuszy 50+ oraz 15 przedstawicieli NGO. Ponadto w ramach projektu prowadzone było indywidualne
poradnictwo dla organizacji. Istotnym elementem projektu było zorganizowanie konkursu „20 lat społecznego
działania – pamiętniki polskich społeczników”. Na konkurs wpłynęło 9 prac działaczy organizacji pozarządowych w
wieku 51 do 78 lat prezentujących autentyczne, historyczne już opisy różnych inicjatyw społecznych, które
podejmowane były w ostatnim 20 – leciu na terenie obecnego woj. śląskiego. 17 grudnia 2012r. zorganizowano
Konferencję zamykającą projekt, podczas której m.in. nastąpiło uroczyste zakończenie Konkursu „20 lat społecznego
działania” i wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów.
Współpraca z Parytetowym Związkiem Socjalnym Pół. Nadrenii Westfalii W listopadzie 2012r. odbyło
się szkolenie „Współpraca NGO z administracją publiczną”, które poprowadził P. Peter Sylvester.
Współpraca z innymi organizacjami. W 2012r. KAFOS uczestniczył w działaniach podejmowanych w
ramach WRZOS (Walnym Zebraniu w dniu 10.05.11r.) oraz w projekcie „Aktywny Senior”. W 2012r. KAFOS
współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi zarówno z terenu województwa śląskiego, jak i
federacjami zrzeszonymi we WRZOS.
Inne ważne przedsięwzięcia/wydarzenia:
1. 11.05.2012r. – odbyło się Walne Zebranie KAFOS,
2. W 2012r. przyjęto nową organizację członkowską tj.: Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew.
3. KAFOS był współorganizatorem III Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Województwo

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
X
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki
1

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

Nie dotyczy

2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

350

Osoby
prawne

150

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
W 2012r. w ramach działalności nieodpłatnej KAFOS prowadził
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. W ramach tego obszaru organizowane było szkolenia
oraz doradztwo dla organizacji trzeciego sektora. Podejmowane były
również działania integrujące organizacje członkowskie. Szczegółowy
opis działalności nieodpłatnej KAFOS zawiera pkt II.1 niniejszego
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
sprawozdania.
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem 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)

Kod PKD: 85.59.B
Kod PKD: 70.22.Z

Kod PKD: 94.99.Z
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Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Województwo
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
x
Nie dotyczy
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem 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)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Nie dotyczy
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

x

Nie dotyczy
5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:
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Kod PKD:
Kod PKD:
6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Nie dotyczy

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

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)

478.830,61 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

4,37 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

373,80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
463.094,08

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

425.894,08 zł
37.200,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł
0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

8.879,00 zł

a) ze składek członkowskich

3.349,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

5.530,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00

g) z nawiązek sądowych

zł

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł
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8. Z innych źródeł

6.479,36 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

zł

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

373,80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1

Działalność szkoleniowo – integracyjna dla organizacji członkowskich KAFOS

373,80 zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

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 kwotą
1

Nie dotyczy

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

w
tym :

Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

470.873,75 zł

373,80 zł

447.483,31 zł

373,80 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0, 00 zł

0, 00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0 ,00 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
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d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

22.930,16 zł

0, 00 zł

0 ,00 zł

0,00 zł

f)pozostałe koszty ogółem:

460,28 zł

0 ,00

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości

X

X

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

z innych zwolnień

X
-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności 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)

tak.

Nie X

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie

użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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)

3 osoby

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)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 19 osób
cywilnoprawnej
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

10

2,1 etatu

x
1. Organizacja ma członków

nie

osób fizycznych

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

osób prawnych

87

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 0

członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

X tak
nie

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:

2 osoby

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

osób
osób

e) inne osoby

2 osoby

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni
4 osoby
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) członkowie organu zarządzającego

3 osoby

e) inne osoby

1 osoba

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę
w
tym:

216410,48 zł

113157,28 zł
113157,28 zł

wynagrodzenie zasadnicze
nagrody

0,0 zł

premie

0,0 zł
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inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,0 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

103253,20 zł

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

w
tym:

zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0 ,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

0 ,00 zł

0,00 zł
0 ,00 zł
819,74 zł

0 ,00 zł
0,00 zł
5.840,00 zł

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

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

x

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego
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X
nie

zł

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania
1

Kwota

„Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty”

200.962,44 zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

X
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

„Profesjonalizm – skuteczność”

2

„Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w
woj. śląskim”

3

„Młodzi – starsi – etyczny wymiar sektora pozarządowego” PO FIO

26.236,64 zł
198.695,00 zł
37.200,00 zł

4

, zł

5

, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
nie

X

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia
1

Kwota

Nie dotyczy

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

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
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Lp

Nazwa spółki

1

Nie dotyczy

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

Nie dotyczy

2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Przedmiot kontroli

1

Nie dotyczy

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

2
3
4
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

X

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Anna Kruczek
Prezes KAFOS
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

