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Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-06-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina ZAWIERCIE

Powiat ZAWIERCIAŃSKI

Ulica RATAJA Nr domu 7 Nr lokalu -

Miejscowość ZAWIERCIE Kod pocztowy 42-400 Poczta ZAWIERCIE Nr telefonu 693022528

Nr faksu 32-670-33-03 E-mail k.lach@op.pl Strona www www.fundacjaswietejrity.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-09-17

2009-10-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24074542900000 6. Numer KRS 0000287488

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

Krystyna Lach 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

Henryk Kowalski Przewodniczący Rady TAK

Mariola Opiekulska Członek Rady TAK

Jarosław Wesołowski Członek Rady TAK

FUNDACJA POMOCY UBOGIM ŚW.RITY Z CASCIA

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)

Od stycznia 2019 r. kontynuowaliśmy działalność koncentrującą się na doraźnej pomocy osobom w trudnej sytuacji – 
żywność i artykuły spożywcze otrzymywane z lokalnego Caritasu, hurtowni owoców i warzyw, jak też pieczywo z 
PSS Społem i piekarni systematycznie (3 razy w tygodniu) rozdzielaliśmy osobom potrzebującym zgłaszającym się 
do współpracującego z Fundacją punktu wydawania żywności znajdującego się w Zawierciu, przy ul. Weneckiej.
     W ciągu całego roku prowadzone były prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Rataja 7 w Zawierciu, 
który otrzymaliśmy kilka lat temu od Ministerstwa i w którym planowane jest uruchomienie Ośrodka Wsparcia 
Rodzicielskiego z Punktem Przedszkolnym. W związku z tym odbywały się liczne rozmowy i spotkania z 
przedstawicielami samorządu lokalnego, firmami, osobami prywatnymi i instytucjami oraz wysłano pisma z prośbą o 
wsparcie a także wnioski projektowe uwzględniające potrzebne środki na kontynuację prac remontowo-budowlanych 
budynku. 
     Przeprowadzona została również akcja promocyjna organizacji ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki 1% 
podatku dochodowego oraz uruchomienia Ośrodka Wsparcia Rodzicielskiego. Otrzymane darowizny 
przeznaczyliśmy m.in. na trwające prace remontowo-budowlane, działalność Klubu Aktywnego Człowieka, pomoc 
osobom niepełnosprawnym, niezaradnym i w trudnej sytuacji życiowej oraz działania bieżące statutowe. 
     Od początku roku odbywały się systematyczne spotkania w Klubie Aktywnego Człowieka, który zrzesza 
mieszkańców miasta Zawiercie i powiatu zawierciańskiego, pozostających bez pracy, niepełnosprawnych, chcących 
zdobyć wiedzę, kontakty i zaangażować się w pomoc drugiemu człowiekowi. Klub ma na celu propagowanie wśród 
ludzi zdrowego trybu życia, promocję i organizację wolontariatu oraz aktywizację społeczności lokalnej. W Klubie w 
ciągu roku prowadzone były zajęcia tematyczne, towarzyskie, rekreacyjno-zdrowotne oraz projekcje filmowe. 
      W ciągu całego roku młodzież zaangażowana w wolontariat pomagała osobom starszym, chorym i 
niepełnosprawnym poprzez odwiedzanie tych osób w domach, pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu drobnych 
spraw codziennych oraz różnego rodzaju urzędach. Młodzież brała również udział w bieżących działaniach 
statutowych Fundacji oraz w organizowanych akcjach.
       Zorganizowaliśmy wspólnie z lokalnym „Caritas” dwie zbiórki żywności w sklepach i obiektach sakralnych „Z 
koszyka do koszyka” dla osób ubogich. Artykuły spożywcze zostały rozdysponowane wśród osób potrzebujących z 
terenu miasta i powiatu.
       Wzięliśmy udział w szóstej edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Zawiercie. 
Uczestniczyliśmy także w Spotkaniu Organizacji Pozarządowych zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w 
Zawierciu.
      W okresie przedświątecznym w biurze Fundacji odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym licznie 
uczestniczyli beneficjenci, przyjaciele, wolontariusze i władze Fundacji. Wspólnie z Parafią Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa zorganizowaliśmy spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży, a w punkcie wydawania żywności 
odbyło się spotkanie wigilijne z osobami ubogimi z terenu miasta i powiatu. Każdy potrzebujący otrzymał świąteczną 
paczkę z produktami żywnościowymi.
      Przez cały 2019 rok wzorem lat poprzednich udzieliliśmy kilkuset porad osobom nieradzącym sobie w trudnej 
sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, nieporadnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, niemającym zatrudnienia, o 
niskiej samoocenie oraz uzależnionym od alkoholu. Polegało to na systematycznym udzielaniu informacji i 
wskazówek pomocnych w załatwieniu spraw codziennych oraz formalności w ZUS, US,  różnego typu urzędach, 
sądach i urzędach administracji publicznej oraz informowaliśmy o możliwości leczenia uzależnień, jak również 
służyliśmy informacjami w zakresie ofert pracy.
     W ciągu całego 2019 r. podnosiliśmy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w seminariach, szkoleniach i 
kursach – były to m.in. konsultacje społeczne w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta w Zawierciu, braliśmy 
udział w licznych rozmowach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami samorządu 
terytorialnego, Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz uczestniczyliśmy w 
pracach komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych z terenu Gminy Zawiercie.

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

610

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

1. Doraźna pomoc osobom w trudnej sytuacji – żywność 
i artykuły spożywcze otrzymywane z lokalnego Caritasu, 
hurtowni owoców i warzyw, jak też pieczywo z PSS 
Społem i piekarni systematycznie (3 razy w tygodniu) 
rozdzielaliśmy osobom potrzebującym zgłaszającym się 
do współpracującego z Fundacją punktu wydawania 
żywności znajdującego się w Zawierciu, przy ul. 
Weneckiej.
2. Udzielanie porad i wskazówek osobom nieradzącym 
sobie w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i/lub 
rodzinnej.
3. Prace remontowo-budowlane służące uruchomieniu 
Ośrodka Wsparcia Rodzicielskiego z Punktem 
Przedszkolnym przy ul. Rataja 7 w Zawierciu.

973,77 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Prowadzenie Klubu Aktywnego Człowieka dla 
mieszkańców miasta Zawiercie i powiatu 
zawierciańskiego, niepełnosprawnych, pozostających 
bez pracy, chcących zdobyć wiedzę, kontakty i 
zaangażować się w pomoc drugiemu człowiekowi. Klub 
służy także wymianie doświadczeń i integracji 
społeczeństwa lokalnego.
2. Zaangażowanie młodzieży w ramach wolontariatu w 
pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez 
odwiedzanie tych osób w domach, pomoc w robieniu 
zakupów i załatwianiu drobnych spraw codziennych 
oraz w różnego rodzaju urzędach.

235,32 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 
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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) 45 817,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43 317,81 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) 2 499,96 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 33 723,86 zł

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 4 905,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 209,09 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. 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)

43 050,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Ośrodek  Wsparcia Rodzicielskiego z Punktem Przedszkolnym 275,06 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

5.1. 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) 43 050,15 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 767,62 zł
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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

1.1. 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 Klub Aktywnego Człowieka i wolontariat młodzieżowy 235,32 zł

3 Pomoc osobom niezaradnym i w trudnej sytuacji życiowej 698,71 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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2.1. Organizacja posiada członków

4 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)

12 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

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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

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

organizacji

Krystyna Lach Data wypełnienia sprawozdania 2020-06-22
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