
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina BYTOM

Powiat BYTOM

Ulica UL. KONSTYTUCJI Nr domu 74 Nr lokalu 

Miejscowość BYTOM Kod pocztowy 41-905 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48 32 770 05 0

Nr faksu E-mail fundacja@petralana.eu Strona www www.fundacjapetralana.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-02-26

2018-06-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36088499700000 6. Numer KRS 0000543620

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

Wojciech Greczkowicz Prezes 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

Elżbieta Zioło Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Małgorzata Paczocha-
Czarnik

Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Barbara Pieda Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PETRALANA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

W okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała następujące projekty:
Została zainicjowana i przeprowadzona akcja „Pomoc dla seniora”, do której impulsem stała się szczególnie trudna 
sytuacja osób starszych podczas trwającej światowej pandemii COVID-19. W ciągu 2020 roku zrealizowaliśmy dwie 
odsłony akcji, których czas pokrywał się z falami pandemii.  Podczas przedsięwzięcia Fundacja PETRALANA ściśle 
współpracowała z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz władzami miasta Bytom. 
Dzięki zaangażowaniu, prospołecznej postawie i dobrym chęciom wolontariuszy, udało się pomóc wielu osobom – 
objętych wsparciem zostało aż stu seniorów, zrealizowano w sumie 850 akcji pomocowych, podczas których zostało 
dostarczonych 9750 kilogramów zakupów.
 
Fundacja PETRALANA po raz kolejny dofinansowała wyjazd dzieci na letni wypoczynek organizowany przez klub 
Uczniowski Klub Sportowy nr 32 w Bytomiu w formie obozu sportowego. Uczestnikami obozu były dzieci z rodzin o 
niskim uposażeniu oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Dzieci były mieszkańcami Bytomia uczęszczającymi 
do bytomskich szkół: Szkoła Podstawowa 32, Szkoła Podstawowa 43, Szkoła Podstawowa 21, Szkoła Podstawowa 
44. Fundacja wsparła projekt w kwocie 3000,- pln. Dla większości dzieci wyżej wymieniony wakacyjny wyjazd był 
pierwszym w ich życiu. 

Fundacja PETRALANA włączyła się w pierwszą akcję „Plecak – dar od serca” zorganizowaną przez Stowarzyszenie 
Spartakus, której celem było wyposażenie dzieci z najuboższych bytomskich rodzin w plecaki wraz z niezbędnymi 
akcesoriami, by zapewnić im równy start na początku roku szkolnego. Fundacja przekazała na ten cel 7500 zł. Ze 
wszystkich zgromadzonych środków udało się zakupić ponad 70 plecaków i wyposażyć je w niezbędne przybory 
szkolne.  

Zarząd Fundacji regularnie i wnikliwie rozpatruje wszelkie wnioski o pomoc, jakie wpływają pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną również od osób indywidualnych. W 2020 r. po analizie zdecydowała się wspomóc finansowo jedną 
osobę i jedną rodzinę. W pierwszym przypadku była to chorująca na nowotwór złośliwy p. Aleksandra, a w drugim – 
rodzina, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej wynikłej z tragicznej śmierci ojca i męża.
Fundacja przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu zorganizowała bieg charytatywny na 
dystansie 5 km pod hasłem: „Piątka dla Sylwii”. Cały dochód z tego wydarzenia został przeznaczony na leczenie i 
rehabilitację Sylwii Furman – zapalonej biegaczki, która uległa ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku 
którego poniosła liczne obrażenia wewnętrzne. Początkowo bieg został zaplanowany na Dzień Kobiet, jednak z 
uwagi na wprowadzenie ograniczeń w związku z wybuchem pandemii COVID-19 został przesunięty o kilka miesięcy. 

Fundacja w 2020 r. ponownie wsparła małego Michałka Niemczyka, który trafił pod jej skrzydła z powodu poważnej 
wady serca. Kiedy pomyślnie przeszedł operację serca, okazało się, że pogłębia się u niego niedosłuch, który został 
zdiagnozowany w pierwszych miesiącach życia, dlatego tym razem otrzymał dofinansowanie terapii 
surdologopedycznej, która obejmuje szereg ćwiczeń słuchowych, głosowych, oddechowych oraz kompensację 
zaburzonych funkcji słuchowych. 

Organizacja przez Fundację Wigilii dla bezdomnych to już tradycja. W 2020 r. po raz kolejny Fundacja włączyła się 
czynnie w przygotowanie świątecznego spotkania dla osób bezdomnych z noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Bytomiu. Po raz pierwszy przyłączyły się też bytomskie instytucje kultury – Becek i Młodzieżowy Dom 
Kultury, dzięki czemu wydarzenie zyskało oprawę muzyczną i zgromadzeni mogli wejść choć na chwilę w świąteczny 
nastrój przy dźwiękach kolęd. Ze względu na obostrzenia pandemiczne tegoroczna Wigilia odbyła się w plenerze, co 
jednak nie zraziło uczestników spotkania – bowiem atmosfera była gorąca.  
Na krótko przed końcem roku udało się pomóc bytomiance, p. Urszuli, która zmaga się z chorobami płuc i dla której 
niezbędny okazał się zakup koncentratora tlenu, który umożliwia prowadzenie terapii tlenowej w warunkach 
domowych. Szczęśliwie udało się sfinansować zakup niezbędnego dla zdrowia seniorki sprzętu, również dzięki 
wsparciu Fundacji. Przekazanie urządzenia odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

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

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

205

3
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

W okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała następujące projekty:
Została zainicjowana i przeprowadzona akcja „Pomoc dla seniora”, do której impulsem stała się 
szczególnie trudna sytuacja osób starszych podczas trwającej światowej pandemii COVID-19. W 
ciągu 2020 roku zrealizowaliśmy dwie odsłony akcji, których czas pokrywał się z falami pandemii. 
 Podczas przedsięwzięcia Fundacja PETRALANA ściśle współpracowała z pracownikami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz władzami miasta B

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

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

Zakup koncentratora tlenu dla seniorki z bytomia, która 
zmaga się z chorobami płuc. Zakupione urządzenie  
umożliwia prowadzenie terapii tlenowej w warunkach 
domowych.Zakup koncentratora tlenu dla seniorki z 
bytomia, która zmaga się z chorobami płuc. Zakupione 
urządzenie  umożliwia prowadzenie terapii tlenowej w 
warunkach domowych.Zakup koncentratora tlenu dla 
seniorki z bytomia, która zmaga się z chorobami płuc. 
Zakupione urządzenie  umożliwia prowadzenie terapii 
tlenowej w warunkach domowych............

1 500,00 zł

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

Zakup koncentratora tlenu dla seniorki z bytomia, która 
zmaga się z chorobami płuc. Zakupione urządzenie  
umożliwia prowadzenie terapii tlenowej w warunkach 
domowych.Zakup koncentratora tlenu dla seniorki z 
bytomia, która zmaga się z chorobami płuc. Zakupione 
urządzenie  umożliwia prowadzenie terapii tlenowej w 
warunkach domowych.Zakup koncentratora tlenu dla 
seniorki z bytomia, która zmaga się z chorobami płuc. 
Zakupione urządzenie  umożliwia prowadzenie terapii 
tlenowej w warunkach domowych.......

3 000,00 zł

3 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

wsparcie finansowe bytomskiego klubu sportowego FC 
Bytom, na cele statutowe: rozwój i upowszechnianie 
kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację 
sportu.wsparcie finansowe bytomskiego klubu 
sportowego FC Bytom, na cele statutowe: rozwój i 
upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności 
popularyzację sportu.wsparcie finansowe bytomskiego 
klubu sportowego FC Bytom, na cele statutowe: rozwój i 
upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności 
popularyzację sportu.wsparcie finansowe bytomskiego 
klubu sportowego FC Bytom, na cele statutowe: rozwój i 
upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności 
popularyzację sportu.

5 000,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 92 688,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 92 688,29 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

98 546,69 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 566,18 zł

0,01 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 105 112,88 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14 4



4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15 874,69 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9 500,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Dofinansowanie wsparcia rodziny, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, wynikłej z 
tragicznej śmierci ojca i męża.

1 500,00 zł

2 Zakup koncentratora tlenu dla seniorki z bytomia, która zmaga się z chorobami płuc. Zakupione 
urządzenie umożliwia prowadzenie terapii tlenowej w warunkach domowych.

3 000,00 zł

3 Wsparcie finansowe bytomskiego klubu sportowego FC Bytom, na cele statutowe: rozwój i 
upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu.

5 000,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -12 424,59 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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
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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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

45 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Wojciech Greczkowicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14

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