
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015
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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 6 Nr lokalu 201

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-006 Poczta KATOWICE Nr telefonu 322050231

Nr faksu E-mail 
a.kruczek@kafos.org.pl

Strona www kafos.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-06-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27641337200000 6. Numer KRS 0000014434

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

Anna Kruczek Prezes TAK

Iwona Płatek Wiceprezes TAK

Kazimierz Słobodzian Wiceprezes TAK

Ewa Dudkiewicz członek zarządu TAK

Elżbieta Ferenc członek zarządu TAK

Elżbieta Markowska członek zarządu TAK

Norbert Kępiński 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Siemionowicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Alfreda Wiktor członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Jarosław Mencfel członek komisji 
rewizyjnej

TAK

ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "KAFOS"
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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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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 
działalności organizacji członkowskich,
10. doradztwo i poradnictwo organizacyjne członkom związku,
11. promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy,
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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2015r. KAFOS realizował następujące projekty:

 „Dla siebie i dla innych w jesieni życia - kontynuacja”.  Głównym celem projektu był wzrost partycypacji 
społecznej oraz aktywizacja społeczna 300 mieszkańców województwa śląskiego w wieku 60 + w 
realizacji polityk publicznych, głównie polityki społecznej w okresie 10 miesięcy. Cel główny projektu 
został w pełni osiągnięty.
W ramach projektu stworzono płaszczyznę dyskusji o ważnych problemach środowiska osób starszych 
w regionie śląskim. Ponadto nastąpił wzrost uczestnictwa osób starszych w diagnozowaniu problemów  
społecznych osób starszych oraz współdecydowania o metodach i formach realizacji polityk publicznych 
i warunków życia codziennego seniorów. Poprzez realizację działań projektowych nastąpił wzrost 
aktywności społecznej seniorów przy wykorzystaniu osobistych kompetencji osób starszych na rzecz 
rozwoju sektora obywatelskiego w regionie. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju usług 
poradniczych i edukacyjnych dla mieszkańców woj. śląskiego w wieku 60 + oraz podniesienia wiedzy i 
kompetencji osób starszych oraz poziomu integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.
Najważniejsze działania projektowe:
-  zorganizowano 3 dniowy wyjazd integracyjno – motywujący  dla 20 osób 60 + (członkowie Klubu 
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Seniorów) do Żarek Letniska;
- utworzono Biuro Informacji Senioralnej (BIS) w którym dyżurowali członkowie Klubu Seniorów.
 - przygotowano i wydano 4 numery biuletynu Klubu Seniorów skierowanego do osób 60 + w łącznym 
nakładzie 600 egz.
-  zorganizowano konkurs fotograficzny dla osób 60 +.
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu fotografii zaangażowanej społecznie „Życie seniora w blaskach i 
cieniach codzienności” wpłynęło 62 prace od 28 uczestników konkursu (osoby 60 +). Kapituła Konkursu 
wybrała 3 laureatów.
Wszystkie prace fotograficzne zostały zaprezentowane podczas czasowych wystaw okolicznościowych 
w przestrzeni publicznej. Prace zaprezentowane zostały w 7 lokalizacjach tj.:3 domach kultury w 
dzielnicach Katowic, domu kultury w Wojkowicach, miejskiej bibliotece publicznej w Czeladzi,  
Stowarzyszeniu Amazonek w Częstochowie, Centrum Aktywności Seniora w Częstochowie.
Ponadto, wszystkie pracę zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt w 
Rondzie Sztuki w Katowicach. 
Fotografie wykonane przez seniorów znalazły się również w publikacji, przygotowanej w ramach 
projektu. Publikacja została bezpłatnie przekazana osobom starszym, organizacjom seniorskim i 
wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom. Publikacja ukazała się w łącznym nakładzie 250 egz.
- Członkowie Klubu Seniorów spotykali się regularnie (co miesiąc). Łącznie odbyło się  9 spotkań Klubu, 
w których uczestniczyło średnio 15 osób starszych.  Podczas spotkań poruszano sprawy istotne dla 
środowiska seniorów tj. profilaktyka zdrowotna, dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, tworzenie 
rad seniorów, uczestnictwo w kulturze osób starszych i rozwój zainteresowań. Podczas comiesięcznych 
spotkań uczestnicy Klubu Seniorów wspólnie świętowali urodziny członka Klubu, a jubilat otrzymywał 
oryginalnie przygotowane dyplomy gratulacyjne. Tego typu inicjatywa jest szczególnie ważna dla osób 
starszych i samotnych, gdyż pozwala poczuć się członkiem wspólnoty, o którym pamiętają znajomi i 
przyjaciele.
 Kolejnym zrealizowanym działaniem w ramach projektu była organizacja tzw. dni otwartych. 
18 września br. 30 organizacji i placówek socjalnych z terenu woj. śląskiego otworzyło swoje drzwi dla 
seniorów. Każda z organizacji przygotowała wyjątkowy program i ofertę poczynając od świadczenia 
porad prozdrowotnych i prawnych oraz badań profilaktycznych, poprzez organizacje dzielnicowych 
pikników integracyjnych i warsztatów,  a skończywszy na zajęciach sportowych, tanecznych i 
śpiewaczych. Każdy senior mógł wybrać najciekawszy dla siebie sposób spędzenia czasu wolnego i 
aktywności. Wyjątkowo, kilka organizacja zorganizowało „dzień otwarty” 19 września lub 22 września. 
Kilka organizacji „dniami otwartymi” były dwa kolejne dni tj. 18 i 19 września br. Zmiany te wynikały z 
przyczyn organizacyjnych np. dostęp do odpowiednich pomieszczeń lub usługi lub też przygotowany 
został bogaty program, którego realizacji wymagała 2 dni. Zmiany te nie obniżyły wartości projektu a 
jedynie podniosły jakość projektu i umożliwiły skorzystanie z oferty przygotowanej przez organizacje 
jeszcze większej liczbie osób starszych.
Organizacje, które zorganizowały „drzwi otwarte”:
- Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS w Katowicach,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” w Czeladzi,
- Stowarzyszenie „Świat jest dla nas” w Siemianowicach Śl.,
- Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia 
„OPOKA” w Katowicach prowadzące:
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Katowicach – Piotrowicach, 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Katowicach (Oś. Tysiąclecia)
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 w Katowicach
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 w Katowicach,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 w Katowicach,
- Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie,
- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” w Częstochowie,
- Bank Żywności w Częstochowie,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie,
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki,
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów,
- Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „TACY SAMI” w Częstochowie,
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie,
- Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM” w Częstochowie,
- Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire w Częstochowie,
- Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie,
- Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior w Wojkowicach,
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- Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu,
- Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu,
- Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Katowicach,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej oddział w Częstochowie,
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śl.,
- Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona w Katowicach,
- Fundacja „SADYBA” Dom Pomocy Społecznej w Bystrej,
- Stowarzyszenie Skutecznej Pomocy „Jesteśmy Gotowi” w Katowicach   
Z oferty przygotowanej dla seniorów  skorzystało łącznie ok. 820 osób starszych, ich opiekunowie i 
rodziny.
- 21 grudnia 2015r. zorganizowana został konferencja podsumowująca projekt podczas której 
szczegółowo przedstawiono przebieg i rezultaty projektu. Zaproszeni prelegenci, specjaliści i 
przedstawiciele świata nauki wygłosili wystąpienia dotyczące pozytywnego kształtowania  wizerunku 
osoby starszej w mediach i przestrzeni publicznej.  Honorowym uczestnikiem konferencji był Pan Marek 
Plura – Poseł Parlamentu Europejskiego oraz P. Bożena Borowiec – Dyrektor ROPS w Katowicach
Projekt został dofinansowany z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
2014 – 2020 (ASOS 2014).

„Pod parasolem w barwach Śląska”

Głównym celem projektu „Pod parasolem w barwach Śląska” było wzmocnienie siły i rozwijanie 
potencjału 80 organizacji pozarządowych skupionych w Śląskim Forum Organizacji Pozarządowym 
KAFOS.
W ramach projektu nastąpiło podniesienie jakości i skuteczności prowadzenia dialogu obywatelskiego z 
administracją publiczną i realizacji zadań w sferze pożytku publicznego. Cel ten został zrealizowany 
poprzez dokonanie diagnozy potencjału organizacji, problemów w codziennym funkcjonowaniu i 
istniejących barierach rozwojowych oraz inicjatywach i projektach realizowanych przez organizacje 
członkowskie KAFOS na rzecz mieszkańców woj. śląskiego. W oparciu o przeprowadzone badania 
powstał raport o sytuacji organizacji członkowskich KAFOS oraz baza danych o organizacjach 
zrzeszonych w KAFOS.
Ponadto w ramach projektu nastąpiło zwiększenie potencjału, skuteczności i jakości działań organizacji 
członkowskich KAFOS poprzez przygotowanie oferty szkoleniowo – doradczej dla organizacji 
członkowskich KAFOS zgodnie z indywidualnymi potrzebami organizacji, a także przeprowadzenie 
doradztwa i zorganizowanie szkoleń dla organizacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami organizacji.
Projekt „Pod parasolem w barwach Śląska” został dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich

Współpraca z innymi organizacjami w 2015:
- KAFOS uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach Wspólnoty Roboczej Związków 
Organizacji Socjalnych WRZOS (udział w Walnym Zebraniu WRZOS, udział w projektach modelowych i 
szkoleniowych).
- KAFOS współpracował w wieloma organizacjami pozarządowymi, zarówno z terenu województwa 
śląskiego, jak i z całej Polski (federacje zrzeszone we WRZOS);
- KAFOS kontynuował współpracę z Parytetowym Związkiem Socjalnym Pól. Nadrenii Westfalii (wizyta 
przedstawicieli Parytetu w Katowicach oraz wizyta studyjna przedstawicieli zarządu KAFOS w 
Niemczech) – współpraca w 2015 r. poświęcona była przygotowaniami do zorganizowania w 
Katowicach konferencji dotyczącej inkluzji społecznej;
- obsługa organizacyjna koalicji „Śląskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Udział KAFOS w gremiach i grupach roboczych działających w województwie śląskim:
- Regionalne Forum Terytorialne Województwa Śląskiego,
- Komitet Monitorujący RPO województwa śląskiego na lata 2014 – 2020;
- Społeczna Rada Śląskiego oddziału NFZ;
- grupy robocze i zespoły doraźne działające przy JST 

Inne ważne przedsięwzięcia/wydarzenia:
A/ 03.06.2015r. Walne Zebranie KAFOS (przyjęto sprawozdania z działalności w 2014r.5,
B/ W 2015 r. Zarząd KAFOS przyjął 3 nowe organizacje członkowskie tj. 
- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie,
- Fundacja dla Życia i rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie,
- Klub Jeździecki „Amigo” w Będzinie;
C/ zmiana siedziby KAFOS (kwiecień 2015);
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

700

100

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

D/ udział w licznych spotkaniach integracyjnych i okolicznościowych, uroczystościach rocznicowych i 
jubileuszowych na zaproszenie organizacji członkowskich KAFOS

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

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

W 2015r. 
zorganizowaliśmy 
szkolenia dla 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych. 
Szkolenia dotyczyły 
obszarów 
tematycznych 
związanych z 
działalnością 
pozarządowych 
organizacji socjalnych 
tj. pozyskiwanie 
środków ze źródeł 
krajowych (Program 
FIO, Program ASOS 
2014 - 2020), 
zarzadzania organizacją 
pozarządową, 
budowanie zespołu, 
zarządzania finansami 
w organizacji socjalnej i 
prowadzenia 
księgowości w 
jednostkach mikro. 
Szkolenia miały 
charakter spotkań 
warsztatowych z 
wykorzystaniem 
aktywnych metod 
kształcenia. W 
szkoleniach 
uczestniczyli 
pracownicy i 
wolontariusze 
organizacji 
członkowskich 
Śląskiego Forum 
Organizacji 
Pozarządowych KAFOS 
oraz organizacji 
pozarządowych 
działających na terenie 
województwa śląskiego 
współpracujących z 
KAFOS.

85.59.B
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działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Śląskie Forum 
Organizacji 
Pozarządowych KAFOS, 
w 2015 roku, 
prowadziło 
poradnictwo i 
doradztwo dla 
organizacji 
pozarządowych w 
zakresie zarządzania 
organizacjami 
pozarządowymi, w tym 
w szczególności: 
przygotowywania 
projektów i wniosków o 
dotacje, pozyskiwania 
środków na działalność, 
budowania zespołu, 
zarzadzania kadrą, 
zarządzania 
wolontariatem itp. 
Doradztwo prowadzone 
było osobiście w 
siedzibie Śląskiego 
Forum Organizacji 
Pozarządowych KAFOS, 
w trakcie rozmów 
telefonicznych oraz z 
wykorzystaniem 
nowych technologii 
(poczta elektroniczna).

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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

W 2015 r. 
realizowaliśmy projekt 
"Dla siebie i dla innych 
w jesieni życia - 
kontynuacja", który 
skierowany był do osób 
60 +. Celem projektu 
był wzrost aktywizacji 
społecznej wśród 
seniorów 
zamieszkujących na 
terenie województwa 
śląskiego. Szczegółowy 
opis przebiegu projektu 
opisany został w pkt. 
II.1.1. niniejszego 
sprawozdania. W 
ramach projektu 
odbywały się spotkania 
seniorów, działania 
integracyjno - 
edukacyjne oraz 
wojewódzki konkurs 
fotografii 
zaangażowanej 
społecznie "Blaski i 
cienie życia seniora na 
Śląsku". W ramach 
projektu odbyły się 
również "Dni otwarte" 
w 30 organizacjach i 
placówkach dla 
seniorów.

94.99.Z

Druk: MPiPS 9

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


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) 164,202.05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 161,250.26 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 89.61 zł

e) Pozostałe przychody 2,862.18 zł

0.00 zł

143,819.88 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17,136.40 zł

8,010.00 zł

1,000.00 zł

8,126.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 293.98 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 143,819.88 zł
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2.4. Z innych źródeł 2,951.79 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -11,481.73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 293.98 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: 183,207.29 zł 293.98 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

172,731.99 zł 293.98 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

10,475.30 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 działalność szkoleniowo - integracyjna skierowana do organizacji socjalnych zrzeszonych w KAFOS 293.98 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 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

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)

0.0 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)

0.0 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

83.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

2.00 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

1.00 osób

1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 49,167.50 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49,167.50 zł

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

49,167.50 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 49,167.50 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

2.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

1.00 osób

1.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

0.00 osób
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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)

3,263.96 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

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

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)

4,097.29 zł

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

4,000.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

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

4,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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 "Dla siebie i dla innych w 
jesieni życia - kontynuacja"

Celem projektu był wzrost 
partycypacji osób starszych na 
terenie województwa śląskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej - Program ASOS 2014 - 
2020

86,892.44 zł

2 Pod parasolem w barwach 
Śląska

Celem zadania było 
wzmocnienie siły i potencjału 
organizacji członkowskich 
KAFOS

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej - Program FIO 2015

54,788.30 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Kruczek - Prezes
Iwona Płatek - Wiceprezes

Katowice, 15.06.2016r.
Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-16
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