
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. DĄBROWA 
GÓRNICZA

Powiat M. DĄBROWA 
GÓRNICZA

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 92 Nr lokalu 

Miejscowość DĄBROWA 
GÓRNICZA

Kod pocztowy 41-308 Poczta DĄBROWA GÓRNICZA Nr telefonu 795547361

Nr faksu E-mail 
ksiegowosc.fundacja@arcelor
mittal.com

Strona www fundacja-naszedzieci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-09-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24186033900000 6. Numer KRS 0000377619

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

Katarzyna Kulik Prezes Zarządu TAK

Magdalena Kuśmierz 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

Karolina Muza-Adamiec Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Monika Roznerska Członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Ślęzak Członek Rady Fundacji TAK

Jerzy Goiński Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Zub Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NASZE DZIECI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności 
w następującym zakresie:
1. Działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i 
młodzieży, 
2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, 
4. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej,
5. Działalność w zakresie upowszechniania i popularyzowania kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i 
młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji materialnej,
6. Ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej 
sytuacji życiowej,
7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
8. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
9. Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu ,
10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci  i młodzieży,
12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej 
sytuacji życiowej,
13. Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Zakładanie, prowadzenie, wyposażanie, utrzymywanie, kierowanie i 
zarządzanie przedszkolami przyzakładowymi,
2. Opracowywanie programów nauczania przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego,
3. Prace badawcze związane z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną,
4. Organizowanie konkursów i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 
wiedzy w zakresie wychowania w rodzinie, sportu i zdrowego trybu życia, 
kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, 
wolontariatu, tradycji narodowej, wiedzy o Unii Europejskiej, ekologii i 
ochrony przyrody,
5. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;
6. Prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej 
dla dzieci i młodzieży.
7. Prowadzenie kursów dla dzieci i młodzieży,
8. Prowadzenie działalności stypendialnej,
9. Realizowanie programów prorodzinnych,
10. Prowadzenie warsztatów i grup wsparcia dla rodzin, 
11. Organizowanie szkoleń i poradnictwa dla rodzin, 
12. Organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans, oraz 
dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy 
leczeniu,
13. Organizowanie wyjazdów turystycznych i edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży oraz rodzin,
14. Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji,
15. Organizacja imprez i przedsięwzięć oświatowych i edukacyjnych, 
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze 
integracyjnym, 
16. Planowanie i realizacja kampanii społecznych i informacyjnych 
wspomagających realizację celów Fundacji,
17. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
18. Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,
19. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób i instytucji zbieżną z jej celami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność statutowa nieodpłatna

W roku 2017 głównymi projektami prowadzonymi przez Fundację Nasze Dzieci były projekty dot. 
działalności w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci, obejmujące współorganizowanie oraz 
finansowanie usług edukacyjnych dwóch przedszkoli: Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland 
"Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej oraz Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland 
"Akademia Małych Pociech w Krakowie". Projekty były prowadzone przez Fundację przy wsparciu firmy 
ArcelorMittal Poland i jej pracowników.

Projekt Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland
"Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej:

- opracowanie oraz uzgodnienie zasad naboru podstawowego i dodatkowego na rok szkolny 
2017/2018, organizacja posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej. Posiedzenia Komisji odbyły się 29.03 i 
28.08.2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. do przedszkola uczęszczało 101 dzieci;
- opiniowanie umów z rodzicami i innych dokumentów;
- współpraca przy organizowaniu wydarzeń w ramach Dnia Bezpieczeństwa i Tygodnia Zdrowia, II 
Przeglądu Piosenki Przedszkolnej "Europa w piosenkach i krótkich spodenkach";
- udział w przeglądach budynków i terenu przedszkola pod kątem spełniania wymogów bhp;
- podejmowanie decyzji w sprawie wysokości opłat rodziców za przedszkola;
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- podejmowanie interwencji na wniosek rodziców lub przedszkola;
- prowadzenie umowy w zakresie świadczenia usług edukacyjnych w przedszkolu, a w tym m.in. 
rozliczanie kontraktu (dwanaście rozliczeń za okres od stycznia do grudnia 2017 r.), finansowanie usług 
edukacyjnych, kosztów czesnego w ramach pomocy społecznej oraz innych kosztów;
- prowadzenie na stronie internetowej fundacji: https://fundacja-naszedzieci.pl podstrony dla 
przedszkola i strefy rodzica.

Projekt Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland
"Akademia Małych Pociech w Krakowie"

- opracowanie oraz uzgodnienie zasad naboru podstawowego i dwóch dodatkowych na rok szkolny 
2017/2018, organizacja posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej. Posiedzenia Komisji odbyły się 04.04 i 
16.08.2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. do przedszkola uczęszczało 61 dzieci;
- opiniowanie umów z rodzicami i innych dokumentów;
- współpraca przy organizowaniu wydarzeń w ramach Dnia Bezpieczeństwa i Tygodnia Zdrowia;
- udział w przeglądzie budynku i terenu przedszkola pod kątem wymogów bhp;
- podejmowanie decyzji w sprawie wysokości opłat rodziców za przedszkola;
- podejmowanie interwencji na wniosek rodziców lub przedszkola;
- prowadzenie umowy w zakresie świadczenia usług edukacyjnych w przedszkolu, a w tym m.in. 
rozliczanie kontraktu (dwanaście rozliczeń za okres od stycznia do grudnia 2017 r.), finansowanie usług 
edukacyjnych, kosztów czesnego w ramach pomocy społecznej;
- prowadzenie na stronie internetowej fundacji: https://fundacja-naszedzieci.pl podstrony dla 
przedszkola i strefy rodzica.

Wsparcie działalności obu przedszkoli ze strony Fundacji w roku 2017 wyniosło: 231.349,77 zł.

Pomoc społeczna udzielana w ramach Regulaminu pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci

Mając na względzie potrzeby zgłaszane ze strony rodziców oraz po zabezpieczeniu wystarczających 
środków finansowych, realizując jednocześnie określoną w Statucie Fundacji działalność w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomocy w 
wyrównywaniu szans tych rodzin;
- oświaty, edukacji i wychowania dzieci;
- na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa;
- działalności charytatywnej na rzecz dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, fundacja na 
podstawie Regulaminu udzieliła wsparcia finansowego na łączną kwotę 82.137,31 zł. 
Średniomiesięcznie w roku 2017 udzielano w ten sposób pomocy 47 rodzinom.

Festiwal ludzi Aktywnych

To coroczne wydarzenie dedykowane organizacjom pozarządowym działającym na terenie Dąbrowy 
Górniczej i aglomeracji śląskiej. 

16 września 2017 r. już po raz czwarty uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Przygotowaliśmy dla dzieci 
quizy matematyczno-logiczne, warsztaty plastyczne i zajęcia ruchowe. Dzieci uczestniczące w naszych 
zabawach zostały obdarowane drobnymi upominkami.

Na scenie Festiwalu wystąpiła grupa wychowanków Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland 
"równe Przedszkolaki". Dzieci wykonały układ taneczny oraz piosenkę pt. "W świetle mitycznych rzeźb".

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji naszego stoiska, a w 
szczególności wolontariuszom, którzy na różnym etapie przygotowań i podczas trwania imprezy 
wspierali nasze działania animacyjne lub organizacyjne. Dziękujemy również rodzicom oraz kadrze 
przedszkola, którzy współpracowali przy organizacji występu dzieci na scenie.
Na organizację wydarzenia przeznaczyliśmy kwotę 2926,87 zł.

Marszobieg Charytatywny

W partnerstwie z ArcelorMittal Poland uczestniczyliśmy w dniach 26-28 września 2017 r. w organizacji 
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V Marszobiegu Charytatywnego, którego celem oprócz promocji aktywnego, zdrowego stylu życia, była 
również organizacji pomocy finansowej dla czternastu ciężko chorych dzieci. 

Dzięki zaangażowaniu 1412 uczestników, którzy pokonali w sumie dystans 9844 km, udało się uzbierać 
kwotę 49.220 zł. (darowizna od ArcelorMittal Poland - 5 zł. za każdy km)

W tegorocznym marszobiegu, podobnie jak w ubiegłych latach, wzięły również udział dzieci z 
przedszkola Równe Przedszkolaki z Dąbrowy Górniczej oraz  Akademii Małych Pociech z Krakowa. 
Wcześniej przedszkolaki wraz ze swoimi nauczycielami przygotowały odpowiednią oprawę artystyczno-
wizualną, tj. piosenki, przyśpiewki, transparenty, pompony, grzechotki, kołatki i balony, które głośno i 
barwnie towarzyszyły dzieciom podczas marszobiegu.

Marszobieg Skrzata odbywał się na terenach przedszkolnych ogrodów oraz wokół przedszkola. W 
Zdzieszowicach podczas Marszobiegu nie zabrakło podopiecznych pobliskich przedszkoli, a nawet 
żłobka.

W roku 2017, w ramach środków z Marszobiegu edycja 2016, przekazaliśmy na leczenie dzieci i 
rehabilitację dzieci kwotę 42.453,76 zł.

Bezpłatne konsultacje logopedyczne oraz z zakresu integracji sensorycznej

1 kwietnia 2017 r., w ramach "soboty dąbrowskich OPP", w Centrum Aktywności Obywatelskiej w 
Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6A zorganizowaliśmy bezpłatne konsultacje logopedyczne 
oraz z zakresu integracji sensorycznej.

Dzieci, jak i rodzice miały okazję do zapoznania się z ćwiczeniami oddechowymi, usprawniającymi 
motorykę narządów artykulacyjnych, stymulującymi wrażliwość słuchową, ortofonicznymi i innymi.

Konsultacje z zakresu integracji sensorycznej miały na celu umożliwienie rodzicom wstępnego 
rozpoznania trudności i zakłóceń z obszaru czucia powierzchniowego i głębokiego, zmysłu równowagi i 
pozostałych zmysłów. Konsultacje były poszerzone o propozycję ćwiczeń dobieranych indywidualnie dla 
każdego dziecka.
Wsparciem zostało objętych dwunastu beneficjentów. Obsługę wydarzenia zabezpieczały ze strony 
Fundacji cztery osoby, w tym dwoje wolontariuszy. Koszt akcji: 475 zł.

Zawody w pierwszej pomocy

W dniu 8 kwietnia br. na terenie Dąbrowy Górniczej odbyły się XIII Chorągwiane Zawody w Pierwszej 
Pomocy organizowane przez Harcerski Klub Ratowniczy Auxilium działający przy Komendzie Hufca ZHP 
Dąbrowa Górnicza.

Fundacja Nasze Dzieci miała zaszczyt współpracować przy realizacji tego wydarzenia. Na terenie 
Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" harcerze zorganizowali biuro 
zawodów, tutaj miały miejsce odprawy sędziów, pozorantów, poszczególnych patroli, odbyło się 
uroczyste podsumowanie, ogłoszenie wyników współzawodnictwa oraz wręczenie pucharów, 
dyplomów i nagród.

W zawodach wzięło udział 8 patroli z różnych miast naszego województwa i nie tylko. Na trasie, 
ratownicy musieli udzielić pomocy w dziewięciu symulowanych wypadkach. Były to m.in.: potrącenie 
rowerzysty przez samochód osobowy, zawał serca u interesanta Straży Miejskiej, napad drgawek u 
nauczycielki na placu zabaw, upadek z wysokości strażaka podczas ćwiczeń na wspinalni przy 
Komendzie Miejskiej PSP, przestrzelone ramię podczas zawodów łuczniczych czy złamanie otwarte u 
nierozważnego przechodnia na dworcu PKP. Scenki na trasie zawodów były zlokalizowane w miejscach 
publicznych, więc wzbudzały zainteresowanie przechodniów, którzy niejednokrotnie sami reagowali, 
chcąc udzielać pomocy oraz przyglądali się działaniom harcerskich ratowników.

Koszt po stronie Fundacji: 161,48 zł.
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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)

2021

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Wsparcie dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań"

19 grudnia 2017 r. na terenie przedszkola "Równe Przedszkolaki" podczas Bożonarodzeniowego Dnia 
Otwartego odbyła się akcja charytatywna - sprzedaż cegiełek na wsparcie POW "Przystań" na łączną 
kwotę 850 zł. Za środki te oraz dodatkowo ze środków Fundacji na kwotę 767,43 zł. zakupiono dary dla 
Placówki, zgodnie z życzeniem Placówki. Do placówki dodatkowo przekazano dary rzeczowe 
przekazane przez rodziców o wartości 295,50 zł. Łączna wartość darów przekazana 21 grudnia 2017 r. 
do POW "Przystań" wyniosła 1.912,93 zł. 

"Profilaktyka jest OK" - akcja charytatywna.

W ramach akcji zorganizowaliśmy w Dąbrowie Górniczej  w dniach 21 i 22 czerwca 2017 r. bezpłatne 
badania USG dzieci w wieku od 3 do 17 lat w obrębie jamy brzusznej oraz pachwin. Przebadano 123 
dzieci. U 11 dzieci stwierdzono odchylenia od normy takie jak np. torbiel nerki, umiarkowana 
limfodenopatia krezkowa. Lekarze uczestniczący w akcji przeprowadzili badania bezpłatnie.

W ramach akcji Fundacja Nasze Dzieci przekazała Fundacji Iskierka darowiznę w kwocie 10.000 zł. na 
remont Oddziału Hematologii i Onkologii dziecięcej w Zabrzu, na którym fundacja jest stale obecna, 
realizując przy wsparciu wolontariuszy stałe wsparcie finansowe, psychologiczne i społeczne dla dzieci i 
rodzin.

Wsparcie dla Przedszkola nr 4 z Dąbrowy Górniczej.
Na kwotę 200 zł. pokryliśmy koszt transportu dzieci na Olimpiadę Sportową 22.06.2017 r.

Działalność statutowa odpłatna - półkolonie dla dzieci w wieku 6-9 lat

Organizacja wypoczynku dzieci w formie półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji (po dwa turnusy 
pięciodniowe) w budynku Przedszkola "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej. Wypoczynek 
został zorganizowany po spełnieniu wymagań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz po 
uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty. W półkoloniach uczestniczyło 76 dzieci.

Cele przedsięwzięcia:
- organizacja aktywnego, ciekawego i wesołego wypoczynku dla dzieci w wieku 6-9 lat;
- stworzenie rodzicom warunków do godzenia rodzicielstwa i życia rodzinnego z życiem zawodowym 
(dostępność opieki w godzinach od 5:30 do 18:00);
- zapewnienie dzieciom opieki sprawowanej przez wykwalifikowany i doświadczony personel;
- zapewnienie dzieciom zdrowego całodziennego posiłku.

Wydatki w ramach projektu na kwotę 26.073,36 zł.zostały sfinansowane z opłat rodziców na kwotę 
26.050 zł. oraz w kwocie 23,36 zł. z innych środków Fundacji. Termin rozliczenia projektu to 31.08.2017 
r.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 7
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Wspomaganie w 
szerokim zakresie w 
szerokim zakresie 
działalności przedszkoli 
przyzakładowych oraz 
administrowanie stroną 
internetową, w tym 
całościowe wsparcie dla 
strefy rodzica; 
współpraca przy 
organizacji naboru 
dzieci do przedszkoli; 
opiniowanie umów z 
rodzicami i innych 
dokumentów; 
prowadzenie bieżącej 
kontroli; podejmowanie 
interwencji na wniosek 
rodziców lub 
przedszkola; 
prowadznie umów w 
zakresie świadczenia 
usług edukacyjnych, w 
tym finansowaniu tych 
usług i innych kosztów 
na łączną kwotę: 
231.349,77 zł.
Pokryliśmy w kwocie 
200,00 koszt transportu 
dzieci z 
samorządowego 
przedszkola nr 4 na 
Olimpiadę Sportową.
Uczestniczyliśmy we 
współpracy ze ZHP w 
organizacji dla 
młodzieży zawodów w 
pierwszej pomocy. 
Koszt po naszej stronie 
161,48 zł.
W ramach 
dąbrowskiego Festiwalu 
Ludzi Aktywnych 
zorganizowaliśmy dla 
dzieci zajęcia 
edukacyjno-
rekreacyjne. Koszt akcji 
2926,87 zł.

94.99.Z
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Gromadzenie fundusz 
oraz ich wydatkowanie 
na pomoc społeczną na 
podstawie Regulaminu 
w formie zapomóg 
przeznaczonych na 
pokrycie kosztów 
czesnego za 
przedszkole dla rodzin 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
życiowej w celu 
wyrównania szans w 
dostępie dzieci do 
edukacji oraz w celu 
ochrony macierzyństwa 
i rodzicielstwa. 
Realizacja przyznanych 
zapomóg następowała 
poprzez przekazywanie 
środków finansowych 
na konto bankowe 
przedszkola 
świadczącego usługę 
edukacyjną na 
podstawie rachunku 
wystawionego Fundacji 
przez przedszkole. W 
roku 2017 w ramach 
pomocy społecznej 
wsparcia udzielono 
łączną kwotę 82.137,31 
zł. Średniomiesięcznie 
w roku 2017 udzielano 
w ten sposób pomocy 
47 rodzinom.

88.99.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

działalność charytatywnej Gromadzenie funduszy, 
wsparcie organizacyjno-
finansowe 
przedsięwzięć 
charytatywnych 
(Marszobieg 
Charytatywny, zbiórka 
dla Placówki 
Opiekuńczo-
Wychowawczej 
"Przystań, "Profilaktyka 
jest OK" wsparcie 
działalności 
charytatywnej Fundacji 
"Iskierka", bezpłatne 
konsultacje 
logopedyczne), 
przekazywanie 
zgromadzonych 
środków na leczenie i 
rehabilitację ciężko 
chorych dzieci - w roku 
2017 przekazaliśmy na 
ten cel kwotę 42.453,76 
zł. Dla POW "Przystań" 
z Dąbrowy Górniczej 
dary o wartości 
1.912,93 zł. W ramach 
akcji "Profilaktyka jest 
OK" wsparliśmy akcję 
bezpłatnych badań USG 
dzieci oraz 
przekazaliśmy Fundacji 
Iskierka darowiznę na 
kwotę 10.000 zł. na 
remont Oddziału 
Hematologii i Onkologii 
dziecięcej w Zabrzu. Na 
bezpłatne konsultacje 
logopedyczne oraz z 
zakresu integracji 
sensorycznej wydaliśmy 
kwotę 475 zł

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja 
wypoczynku dzieci w 
formie półkolonii w 
okresie ferii zimowych i 
wakacji (po dwa 
turnusy pięciodniowe) 
w budynku Przedszkola 
"Równe Przedszkolaki" 
w Dąbrowie Górniczej. 
Wypoczynek został 
zorganizowany po 
spełnieniu wymagań 
określonych w ustawie 
o systemie oświaty oraz 
po uzyskaniu zgody 
Kuratorium Oświaty.
Cele przedsięwzięcia:
- organizacja 
aktywnego, ciekawego i 
wesołego wypoczynku 
dla dzieci w wieku 6-9 
lat;
- stworzenie rodzicom 
warunków do godzenia 
rodzicielstwa i życia 
rodzinnego z życiem 
zawodowym 
(dostępność opieki w 
godzinach od 5:30 do 
18:00);
- zapewnienie dzieciom 
opieki sprawowanej 
przez wykwalifikowany 
i doświadczony 
personel;
- zapewnienie dzieciom 
zdrowego 
całodziennego posiłku.
Wydatki w ramach 
projektu na kwotę 
26.073,36 zł. zostały 
sfinansowane z opłat 
rodziców na kwotę 
26.050 zł. oraz w 
kwocie 23,36 zł. z 
innych środków 
Fundacji.

85.51.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 11



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) 458,310.86 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 430,781.08 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,050.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,479.78 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 422,793.48 zł

0.00 zł

390.00 zł

421,257.98 zł

1,145.50 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,987.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 12
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2.4. Z innych źródeł 27,529.78 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 -23,177.84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -23.36 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 39,835.13 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9,513.25 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: 480,032.28 zł 9,513.25 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

453,958.92 zł 9,513.25 zł

26,073.36 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

1 Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży 3,270.82 zł

2 Działalność charytatywna oraz ochrony i promocji zdrowia 6,242.43 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
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłaty skarbowej

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)

2.0 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)

2.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

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)

8.00 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

7.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 99,191.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

90,500.00 zł

90,300.00 zł

- nagrody

- premie

200.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,691.00 zł

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

99,191.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 8,082.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 91,109.00 zł

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

0.00 zł

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

5,225.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

8,265.92 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

5,225.00 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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

11,269.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Kulik, Magdalena 
Kuśmierz / 11.06.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej 1
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