
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• 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 2022-10-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica KILIŃSKIEGO Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-061 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32-251-91-95

Nr faksu 32-251-91-95 E-mail biuro@kfd.katowice.pl Strona www www.kfd.katowice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-02-04

2006-06-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27106747400000 6. Numer KRS 0000191810

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

Krzysztof Kowalski Prezes TAK

Andrzej Nowicki 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

Barbara Smorczewska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Anna Połap Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Połap Członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Kopiec Członek Rady Fundacji TAK

Kazimierz Piłat Członek Rady Fundacji TAK

KATOLICKA FUNDACJA DZIECIOM W PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W 
KATOWICACH
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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)

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym działalności organizacji jest:
Zorganizowanie stałej pomocy dzieciom, które jej potrzebują, a którym 
normalnych warunków rozwoju wyżywienia i wypoczynku nie może 
zapewnić rodzina, realizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w okresie 
wakacji i ferii zimowych, a także wszelka pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób.
Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie przedszkola niepublicznego, 
świetlicy specjalistycznej oraz klubu młodzieżowego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Opis zasad, form i zakresu działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów:
1. NIEODPŁATNA DZIAŁALNOSC STATUTOWA:
− prowadzenie placówek pomocowych (świetlica i kluby dla dzieci,
jadłodajnie, ośrodki szkolno−wychowawcze, warsztaty terapii 
ZAJQCIOWEJ i inne rodzaje pomocy wychowawczej i społecznej),
- prowadzenie przedszkola,
− organizowanie pomocy stałej lub czasowej, udzielanie zapomóg 
gotówkowych i rzeczowych najbardziej potrzebującym,
- pomoc stypendialna,
− organizowanie wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży (kolonie 
letnie, obozy, zimowiska dla dzieci, wyjazdy rekreacyjne, półkolonie, 
ZAJQCIA sportowe),
- organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
− współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi w zakresie OBJQTYM celem Fundacji,
− przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w dobrach kultury,
− organizowanie koncertów, warsztatów artystycznych oraz ZAJQC 
rekreacyjno-sportowych,
- prowadzenie edukacji regionalnej i ekologicznej.
2. ODPŁATNA DZIAŁALNOSC STATUTOWA:
- organizowanie kolonii letnich, obozów, zimowisk dla dzieci.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

a) Prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej dla 70 dzieci − działalność nieodpłatna na rzecz 70 dzieci z rodzin wieloproblemowych.
Do Świetlicy uczęszczają dzieci i młodzież od 3 do 14 roku życia, chodzące do przedszkola i szkoły podstawowej. Są to często 
dzieci niedostosowane społecznie, z zaburzeniami zachowania oraz z innymi problemami uniemożliwiającymi prawidłowe 
funkcjonowanie w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej. Wywodzą się z rodzin wielodzietnych, ubogich, rozbitych, niepełnych, 
niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną, uzależnieniami oraz takich, w których występuje przemoc psychiczna lub 
fizyczna.
b) Prowadzenie Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. M.L.Meozzi "ANIOŁKOWO" dla 50 dzieci z rodzin 
wieloproblemowych
c) Kolonie letnie dla 40 dzieci − organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży będących pod opieka Fundacji
d) Prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego dla 25 dzieci − działalność nieodpłatna na rzecz 25 dzieci z rodzin 
wieloproblemowych. Klub przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-18 lat (w szczególnych sytuacjach powyżej 18 lat do 
ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej), uczącej się szkole ponadpodstawowej, wywodzącej się z rodzin kwalifikujących 
się do pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo−wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym
e) Akcja Lato 2021− organizowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacji
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

250

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Katolickiego Przedszkola 
Niepublicznego im. M.L.Mezozzi "ANIOŁKOWO" 
dla 50 dzieci. Celem Przedszkola jest pomoc 
rodzinie w wychowaniu w duchu zasad 
katolickiej moralności, zapewnienie
dzieciom opieki i wyżywienia oraz
przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole, w 
miarę możliwości wyrównywanie braków i
niedoborów wynikających z trudnej sytuacji 
rodzinnej oraz wspieranie ich indywidualnego 
rozwoju. W pracy dydaktyczno-wychowawczej 
zwracamy szczególną uwagę na dzieci
potrzebujące pomocy w szerszym zakresie, na 
sieroty naturalne i społeczne, na dzieci 
pozbawione odpowiednich warunków
rodzinnych. Kładziemy nacisk na 
indywidualizację działań w zakresie opieki, 
wychowania i nauczania poprzez systematyczną 
obserwację z uwzględnieniem informacji od 
specjalistów i rodziców. Rozwijamy umiejętności 
współdziałania, empatii, zaradności i wiary we 
własne możliwości oraz umiejętności wyrażania 
emocji w sposób adekwatny do sytuacji.

85.10.z 0,00 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 267 274,57 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 265 902,05 zł

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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2

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

Prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej (około 70 
dzieci) i Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego 
(około 25 dzieci), prowadzenie Jadłodajni dla 
ubogich (około 65 osób dziennie). Do Świetlicy 
Specjalistycznej uczęszczają dzieci od 3 do 14 
roku życia, chodzące do przedszkola i szkoły 
podstawowej. Są to dzieci niedostosowane 
społecznie, z zaburzeniami zachowania oraz 
innymi objawami uniemożliwiającymi 
prawidłowe funkcYSjonowanie w rodzinie, 
szkole, grupie rówieśniczej. Wywodzą się Z 
rodzin wielodzietnych, ubogich, rozbitych, 
niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych 
patologią społeczną, uzależnieniami oraz z 
takich, w których występuje przemoc psychiczna 
lub fizyczna. Specjalistyczny Klub Młodzieżowy 
przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14−18 
lat (w szczególnych sytuacjach powyżej 18 lat do 
ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej), 
uczącej się W gimnazjum lub w szkole 
ponadgimnazjalnej, wywodzącej się z rodzin 
kwalifikujących się do pomocy społecznej z 
powodu bezradności w sprawach opiekuńczo− 
wychowawczych.

88z99.z 83 967,06 zł
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19 033,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 060 360,37 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 372,51 zł

e) pozostałe przychody 0,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 115 607,41 zł

2.4. Z innych źródeł 72 273,29 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 136 396,48 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 83 967,06 zł

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

1 W 2021 roku środki pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych wydatkowano m.in na: projekt i 
remont łazienek, materiały budowlane, opracowanie inwentaryzacji budynku, naprawę instalacji 
elektrycznej, naprawę i konserwację kotła, media.

83 967,06 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

85 502,00 zł

974 858,37 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

w 
tym:

0,00 zł

38 224,20 zł

73 731,78 zł

3 651,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -97 878,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 363 791,18 zł 83 967,06 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 363 780,92 zł 83 967,06 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

10,26 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 W 2021 roku środki pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych wydatkowano m.in  na: projekt i 
remont łazienek, materiały budowlane, opracowanie inwentaryzacji budynku, naprawę instalacji 
elektrycznej, naprawę i konserwację kotła, media.

83 967,06 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

87 726,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

19 osób

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

15,42 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 678 504,05 zł

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

678 504,05 zł

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

0,00 zł

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

5 507,62 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 417,62 zł

20 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) 

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)

5 osób

w 
tym:

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

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

576 440,10 zł

491 610,70 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

79 571,06 zł

- inne świadczenia 5 258,34 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 102 063,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 678 504,05 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

8 632,27 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Prowadzenie Świetlicy 
Specjalistycznej

Zapewnienie opieki i 
wychowania, zapewnienie 
pomocy w nauce, organizacja 
czasu wolnego, zabaw, zajęć 
sportowych, kółek
zainteresowań, stała 
współpraca z rodzicami lub 
placówkami oświatowym o
podmiotami leczniczymi oraz z 
innymi osobami, środowiskami, 
instytucjami znaczącymi dla 
wychowanka, zapewnienie
dożywiania w postaci ciepłego 
obiadu i podwieczorka, nadzór 
w zakresie przestrzegania przez 
dzieci i młodzież norm i zasad 
współżycia społecznego.

Urząd Miasta Katowice, Wydział 
Polityki Społecznej

450 000,00 zł

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

0,00 zł

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

9 598,55 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)

2 Prowadzenie 
Specjalistycznego Klubu 
Młodzieżowego

Zapewnienie opieki i 
wychowania, zapewnienie 
pomocy w nauce, organizacja 
czasu wolnego, zabaw, zajęć 
sportowych, kółek
zainteresowań, stała 
współpraca z rodzicami lub z 
placówkami oświatowymi i
podmiotami leczniczymi oraz z 
innymi osobami, środowiskami, 
instytucjami znaczącymi dla 
wychowanka, zapewnienie
dożywiania w postaci ciepłego 
obiadu i podwieczorka, nadzór 
w zakresie przestrzegania przez 
dzieci młodzież norm i zasad 
współżycia społecznego.

Urząd Miasta Katowice, Wydział 
Polityki Społecznej

165 000,00 zł

3 Katolickie Przedszkole 
Niepubliczne im. M.L.Meozzi 
"ANIOŁKOWO"

Celem Przedszkola jest pomoc 
rodzinie w wychowaniu w
duchu katolickiej moralności, 
zapewnienie dzieciom opieki i 
wyżywienia oraz przygotowanie 
ich do podjęcia nauki w szkole, 
w miarę możliwości 
wyrównanie braków i
niedoborów wynikających z 
trudnej sytuacji rodzinnej oraz 
wspieranie indywidualnego 
rozwoju dziecka

Urząd Miasta Katowice, Wydział 
Edukacji i Sportu

328 125,72 zł

4 Kolonie letnie dla dzieci i 
młodzieży, Akcja Lato 2021

Zapewnienie spokoju i relaksu 
psychicznego dzieci z trudnych 
środowisk rodzinnych, 
wyrównanie braków w rozwoju 
społecznym i emocjonalnym 
wynikających z zaniedbań
środowiska rodzinnego dzieci, 
rozwiazywanie indywidualnych 
problemów osobowościowych, 
rodzinnych i środowiskowych, 
odizolowanie od 
niekorzystnego wpływu 
środowiska rodzinnego, 
integracja ze środowiskiem 
lokalnym, propagowanie sportu 
i aktywności fizycznej wśród 
dzieci i ich rodzin.

Urząd Miasta Katowice, Wydział 
Edukacji i Sportu

4 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 1

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

1 Klucz do przyszłości -przeciw 
wykluczeniu"

Podniesienie się wiedzy ogólnej 
młodzieży w zakresie,  rozwoju 
człowieka kompetencje 
społeczne i zawodowe. Obecne 
czasy sprowadzają ich bardzo 
często do obcowania z ekranem 
komputera czy smartfonu i 
myślenia jedynie o tym, kiedy w 
szkole ponownie będzie nauka 
zdalna.

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

43 502,00 zł

2 4 Pory roku - 4 strony świata 
- Polska

Projekt podniósł szeroko 
rozumianą integracje trzech 
wykluczonych społecznie grup, 
w tym dzieci i młodzieży z 
rodzin zagrożonych 
dysfunkcjami, seniorów oraz 
osób z niepełnosprawnościami.

Narodowy Instytut Wolności - 
NOWEFIO

30 000,00 zł

3 Dofinansowanie działalności 
Katolickiej Fundacji Dzieciom 
w zakresie prowadzenia 
niepublicznego przedszkola 
oraz placówek wsparcia 
dziennego organizowanego 
na rzecz dzieci i młodzieży 
narażonej na wykluczenie

Pozyskane w ramach programu 
wzmacniania rodzin wsparcie 
pozwoliło Katolickiej Fundacji 
Dzieciom zachować działalność 
na dotychczasowym poziomie i 
kontynuować ją w 
dotychczasowym zakresie.

Wojewoda Śląski 12 000,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Krzysztof Kowalski -Prezes
Andrzej Nowicki - Członek Zarządu Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-16 12


