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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-12

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 BYTOM 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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celami działania Fundacji są:
• prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony 
zdrowia, ratowania życia, promowania sportu i osób uzdolnionych 
sportowo w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze 
zdrowotnym, edukacyjnym, aktywacyjnym oraz charytatywnym,
• udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej lub materialnej.
2. Całość działalności prowadzonej przez Fundację stanowi nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje działalność pożytku publicznego w następującym 
zakresie:
• inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze sportowym, sportowo 
rekreacyjnym, edukacyjnym, charytatywnym,
• edukację w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej, 
rozwoju sportowego, ochrony zdrowia, pobudzanie aktywności i zdolności 
sportowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integrację jednostek  
i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,
• promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich 
uprawiania,
• inicjowanie, organizowanie wyjazdowych form doskonalenia 
umiejętności sportowych (kolonie, obozy sportowe, mecze itp.),
• finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych,
• prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
• organizowanie akcji wspierających osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej z udziałem innych podmiotów,
• fundowanie stypendiów i nagród,
• udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
• pomoc w rehabilitacji i leczeniu dzieci i młodzieży, w tych którzy na 
skutek uprawiania sportu odnieśli kontuzję oraz wspierania ich w 
powrocie do czynnego uprawiania sportu,
• zakup sprzętu potrzebnego do leczenia osób chorych i ofiar wypadków.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja 
współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania 
wspólnych celów. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia 
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych 
źródeł.
Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji lub poprzez 
wspieranie działalności takich organizacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Pomoc dla Seniorów
Pierwsza połowa roku 2021 była zdominowana przez kontynuację projektu dobroczynnego „Pomoc dla Seniorów” Akcja maiła 
na celu wspieranie przez wolontariuszy - osób starszych, których życie i zdrowie było najbardziej zagrożone w kontakcie z 
koronawirusem. Pomoc dotyczyła realizacji szerokiego spektrum działań ograniczających wychodzenie osób starszych z domów 
a tym samym zmniejszając ryzyko zachorowania w czasie pandemii. Realizacja projektu opierała się na blisko trzydziestu 
wolontariuszach i łącznie trwała 11 miesięcy. W tym czasie: objęliśmy stałą opieką 100 bytomskich seniorów, zrealizowaliśmy 
850 akcji pomocowych, nasi wolontariusze przepracowali 1275 godzin, dostarczyliśmy seniorom zakupy o wadze 9750 kg. 
Systematycznie malejąca liczba zakażeń, masowe szczepienia i podjęte konsultacje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w 
Bytomiu, pozwoliły podjąć zarządowi Fundacji PETRALANA decyzję o zakończeniu akcji wraz z końcem maja 2021 roku.

Ciężarówka Pomocy Petralany dla Kirilla
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W czerwcu i lipcu 2021 roku Fundacja podjęła dwa projekty których celem było zebranie i przekazanie środków na leczenie 
małego Kirilla, który cierpi na SMA, rdzeniowy zanik mięśni typu 1. Choroba jest uleczalna tylko za pomocą terapii genowej. Ta 
terapia to najdroższy lek świata. W tym celu uruchomiliśmy specjalną skarbonkę wirtualną umożliwiającą pozyskanie środków 
od darczyńców. Kolejny etapem tego projektu było zrealizowanie licytacji charytatywnej, której przedmiotem była ciężarówka 
produktów izolacyjnych z wełny skalnej Petralana. Projekt zakończył się przekazaniem całej kwoty pozyskanej podczas licytacji w 
wysokości 25 000,- zł oraz skarbonki wirtualnej na farmakoterapię małego Kirilla. 

Pomoc pięcioletniej Hani
Hania od urodzenia cierpi na mukowiscydozę, nieuleczalną chorobę, która atakuje nie tylko płuca, ale także inne narządy 
wewnętrzne (m.in. powoduje niewydolność trzustki). Zakażeniom układu oddechowego sprzyja obecność gęstego, lepkiego 
śluzu zalegającego w oskrzelach, który jest znakomitą pożywką dla bakterii, grzybów i innych patogenów. W przebiegu tej 
przewlekłej i postępującej choroby jedyne, co można zrobić, to łagodzić objawy i wydłużać życie dziewczynki poprzez 
farmakologię oraz fizjoterapię, jak również utrzymanie odpowiednich warunków bytowych. Do niedawna Hania mieszkała w 
zagrzybionym mieszkaniu, a niestety grzyby i pleśnie stanowią poważne zagrożenie dla chorych na mukowiscydozę, dlatego 
bezwzględnie należy je eliminować z otoczenia dziewczynki. Jednak w przypadku mieszkania Hani i jej mamy walka z 
zagrzybieniem (podejmowana kilkukrotnie) nie przyniosła pożądanych efektów, a skutki obecności grzybów w oskrzelach Hani 
były poważne – regularnie lądowała w szpitalu. Mama Hani była zmuszona pozbyć się mieszkania i zamieszkać wraz z córką 
tymczasowo u siostry. Szczęście uśmiechnęło się do p. Ani, kiedy w 2021 roku otrzymała darowiznę w postaci połowy 
rodzinnego domu na wsi, jednak przestrzeń do zamieszkania wymaga generalnego remontu, którego koszt przekracza 
możliwości finansowe samotnej mamy, dlatego zdecydowała się prosić o pomoc życzliwych ludzi i założyła zbiórkę, którą 
Fundacja PETRALANA wsparła kwotą 4000 zł.

Dofinansowanie kolonii dla dzieci
Fundacja PETRALANA dofinansowała kolonie dla dzieci z Parafii Św. Trójcy w Bytomiu. Setka dzieci pojechała na dwutygodniowy, 
zorganizowany wypoczynek do Pobierowa, nadmorskiej miejscowości położonej w woj. zachodniopomorskim, na malowniczych 
terenach Wybrzeża Rewalskiego.

Dofinansowanie zakupu plecaków szkolnych dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin z Bytomia.
72 nowe plecaki z pełnym wyposażeniem trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów z Bytomia. Charytatywną akcję "Plecak - 
dar od serca" już po raz drugi zorganizowali Stowarzyszenie SPARTAKUS  Krzysztof Gawenda Radny Rady Miejskiej w Bytomiu 
przy wsparciu naszej Fundacji oraz wielu bytomskich firm, które przekazywały datki na zakup plecaków oraz niezbędnych 
artykułów szkolnych.
Wsparcie organizatorów Bytomskiego Charytatywnego Biegu Godności "GONItwa"
Fundacja przekazała główną nagrodę rozlosowaną wśród uczestników IV edycji biegu charytatywnego "GONItwa".  Każdy 
uczestnik tego biegu był zwycięzcą, ponieważ przyczynił się do zebrania środków na zagospodarowanie ogrodu sensorycznego 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu. 

Fundacja PETRALANA została partnerem meczu charytatywnego pomiędzy dziennikarzami TVN a Hokejową Reprezentacją 
Artystów Polskich.
Charytatywny mecz pomiędzy Hokejową Reprezentacją Artystów Polskich a TVN24, nad którym patronat objęła Fundacja 
PETRALANA, zakończył się remisem 7:7. Jednak nie wynik był najważniejszy, tylko powód, dla którego wydarzenie w ogóle się 
odbyło. Faktycznym zwycięzcą tego meczu był beneficjent Fundacji, młody dżudoka, Łukasz Wysocki, który w styczniu 2020 r. 
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i doznał urazu kręgosłupa – cały dochód ze sprzedaży biletów na widowisko hokejowych 
zmagań artystów i dziennikarzy został przekazany Fundacji celem sfinansowania rehabilitacji Łukasza. 

KILOMETRY POMOCY dla Szymona Siuzdaka
28 listopada Fundacja PETRALANA zorganizowała bieg charytatywny KILOMETRY POMOCY, celem biegu było: Pozyskanie 
środków finansowych na leczenie i rehabilitację 9-letniego Szymona Siuzdaka z Bytomia, który na skutek wypadku 
komunikacyjnego doznał ciężkich obrażeń ciała, propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, w który 
nierozerwalnie wpisany jest ruch, organizowanie inicjatywy integrującej mieszkańców Bytomia i okolic. 18 września 2021r. w 
Bytomiu – Miechowicach ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 9-letni  Szymon, mieszkaniec Miechowic. W stanie 
krytycznym został przewieziony Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – 
Ligocie z licznymi wielonarządowymi obrażeniami ciała (ostra niewydolność oddechową, uraz aksonalny mózgu, złamanie kości 
czaszki, stłuczenie płuc, uraz kości łonowej, wielomiejscowe złamanie kości kończyny dolnej lewej złamanie kości szyjki udowej 
lewej, złamanie podudzia lewego, niedowład połowiczy prawostronny, pourazowy zez rozbieżny oka prawego, zmiany po 
krwotoczne w obrębie płata czołowego prawego, ciemieniowego prawego, złamanie kości piszczelowej , Podtrzymywany przez 
kilka dni w śpiączce farmakologicznej przeszedł szereg zabiegów na oddziałach intensywnej terapii urazowo-ortopedycznym i 
rehabilitacyjnym. Obecnie Szymon wymaga specjalistycznej rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i okulistycznej. Na linii 
startu biegu Kilometry Pomocy ustawiło się 264 uczestników z ambitnym celem pokonania jak najwięcej kilometrów w słusznej 
sprawie -pomocy małemu Szymonowi w biegu „Kilometry pomocy”! Fundacja PETRALANA zadeklarowała przekazanie 5,-zł za 
każdy pokonany kilometr przez każdego uczestnika. Tym samym uczestnicy pokonali w sumie 3526 km co przełożyło się na 
kwotę 17 630,- zł –którą Fundacja PETRALANA przekazała rodzicom Szymona.
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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. 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

340

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

IV Spotkanie Wigilijne Fundacji PETRALANA dla osób bezdomnych
W grudniu 2021 roku miała miejsce czwarta wigilia dla bezdomnych z noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Bytomiu zorganizowana Fundację. Spotkanie z personelem i mieszkańcami obiektu było okazją do złożenia życzeń świątecznych 
przez wolontariuszy, a także przez prezydenta Bytomia – Mariusza Wołosza, zastępcę prezydenta Bytomia – Waldemara 
Gawrona oraz dyrektora bytomskiego MOPR – Adama Tomaszewskiego. Oprawę muzyczną zapewnili Muzycy Dobrej Kultury z 
MDK 2 Bytom- Karb, a nagłośnienie – BECEK Bytomskie Centrum Kultury. Z kolei radni bytomskiej Rady Miejskiej z klubu Koalicji 
Obywatelskiej rozdali bezdomnym drobne upominki świąteczne Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę piękną inicjatywę, 
która jest już naszą tradycją.

Paczki  dla dzieci i paczki dla najuboższych –czyli nasza świąteczna pomoc w grudniu 2021 roku
Święta Bożego Narodzenia to kontynuacja cyklicznie podejmowanych projektów dobroczynnych.  Także w tym roku udało nam 
się przekazać paczki, z artykułami spożywczymi, najbardziej potrzebującym osobom sąsiedztwa Fundacji PETRALANA. Wsparły 
nas w praktycznym aspekcie niesienia pomocy sąsiadujące z nami parafie Dobrego Pasterza i Świętej Rodziny przekazując 
bezpośrednio paczki przygotowane przez Fundację. Wierzymy, iż przekazane paczki umożliwiły przygotowanie tradycyjnych 
świąt w kilkudziesięciu domach, odciążając skromne budżety najuboższych. Z zaangażowaniem przygotowane paczki ze 
słodyczami i drobnym upominkiem, trafiły do dzieci z Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arka Noego” w Bytomiu do 
dzieci z parafii Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Realizacja projektu dobroczynnego „Pomoc dla 
Seniorów” Akcja maiła na celu wspieranie przez 
wolontariuszy - osób starszych, których życie i 
zdrowie było najbardziej zagrożone w kontakcie 
z koronawirusem. Pomoc dotyczyła realizacji 
szerokiego spektrum działań ograniczających 
wychodzenie osób starszych z domów a tym 
samym zmniejszając ryzyko zachorowania w 
czasie pandemii. Realizacja projektu opierała się 
na blisko trzydziestu wolontariuszach i łącznie 
trwała 11 miesięcy. W tym czasie: objęliśmy stałą 
opieką 100 bytomskich seniorów, 
zrealizowaliśmy 850 akcji pomocowych, nasi 
wolontariusze przepracowali 1275 godzin, 
dostarczyliśmy seniorom zakupy o wadze 9750 
kg. Systematycznie malejąca liczba zakażeń, 
masowe szczepienia i podjęte konsultacje z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w 
Bytomiu, pozwoliły podjąć zarządowi Fundacji 
PETRALANA decyzję o zakończeniu akcji wraz z 
końcem maja 2021 roku.

88 99 Z 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

28 listopada Fundacja PETRALANA 
zorganizowała bieg charytatywny KILOMETRY 
POMOCY, celem biegu było: Pozyskanie środków 
finansowych na leczenie i rehabilitację 9-
letniego Szymona Siuzdaka z Bytomia, który na 
skutek wypadku komunikacyjnego doznał 
ciężkich obrażeń ciała, propagowanie aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu życia, w który 
nierozerwalnie wpisany jest ruch, organizowanie 
inicjatywy integrującej mieszkańców Bytomia i 
okolic.28 listopada Fundacja PETRALANA 
zorganizowała bieg charytatywny KILOMETRY 
POMOCY, celem biegu było: Pozyskanie środków 
finansowych na leczenie i rehabilitację 9-
letniego Szymona Siuzdaka z Bytomia, który na 
skutek wypadku komunikacyjnego doznał 
ciężkich obrażeń ciała, propagowanie aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu życia, w który 
nierozerwalnie wpisany jest ruch, organizowanie 
inicjatywy integrującej mieszkańców Bytomia i 
okolic.28 listopada Fundacja PETRALANA 
zorganizowała bieg charytatywny KILOMETRY 
POMOCY, celem biegu było: Pozyskanie środków 
finansowych na leczenie i rehabilitację 9-
letniego Szymona Siuzdaka z Bytomia, który na 
skutek wypadku komunikacyjnego doznał 
ciężkich obrażeń ciała, propagowanie aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu życia, w który 
nierozerwalnie wpisany jest ruch, organizowanie 
inicjatywy integrującej mieszkańców Bytomia i 
okolic.

93 11 Z 0,00 zł
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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) 168 233,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 168 233,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 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

3

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

W czerwcu i lipcu 2021 roku Fundacja podjęła 
dwa projekty których celem było zebranie i 
przekazanie środków na leczenie małego Kirilla, 
który cierpi na SMA, rdzeniowy zanik mięśni 
typu 1. Choroba jest uleczalna tylko za pomocą 
terapii genowej. Ta terapia to najdroższy lek 
świata. W tym celu uruchomiliśmy specjalną 
skarbonkę wirtualną umożliwiającą pozyskanie 
środków od darczyńców. Kolejny etapem tego 
projektu było zrealizowanie licytacji 
charytatywnej, której przedmiotem była 
ciężarówka produktów izolacyjnych z wełny 
skalnej Petralana. Projekt zakończył się 
przekazaniem całej kwoty pozyskanej podczas 
licytacji w wysokości 25 000,- zł oraz skarbonki 
wirtualnej na farmakoterapię małego Kirilla.

88 99 Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 6



15 898,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 152 335,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 12 771,83 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 016,00 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 Sfinansowanie rehabilitacji trzydziestodwuletniej Pani Monice w Klinice Rehabilitacji Amed w 
Katowicach, niezbędnej do powrotu do sprawności po operacji usunięcia guza mózg.

5 690,00 zł

2 Wsparcie finansowe zbiórki na remont domu dla dziewczynki chorej na mukowiscydozę. 2 000,00 zł

3 Dofinansowanie udziału młodej zawodniczki Bytomskiego Klubu Sportowego Karate Shinkyokushin 
w Mistrzostwach Europy. Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników olimpiady 
przedmiotowej, uczniów Państwowej Szkoły Budownictwa – Zespołu  Szkół im. Powstańców 
Śląskich W Bytomiu

2 550,00 zł

4 Dofinansowanie kolonii dla 100 dzieci z bytomskiej Parafii p.w. Świętej Trójcy. Organizacja 
spotkania świątecznego „Wigilii Bożego Narodzenia” dla osób bezdomnych

9 776,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

152 335,00 zł

0,00 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 -3 836,64 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: 176 476,19 zł 20 016,00 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

172 069,64 zł 20 016,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 406,55 zł

0,00 zł 0,00 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

0,00 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

0 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)

60 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

60 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

0,00 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)

0,00 zł

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

0,00 zł

3 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

2 osób

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 0,00 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 0,00 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

0,00 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)

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 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 (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

0,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Wojciech Greczkowicz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-12
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