
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja trzeci.org 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

śląskie 
Powiat: 

Gliwice 

Gmina: 

Gliwice 
Ulica: 

Zwycięstwa 
Nr domu: 

1 

Nr lokalu: 

- 
Miejscowość: 

Gliwice 
Kod pocztowy: 

44-100 

Nr telefonu: 

511-141-197 
e-mail: 

blog@trzeci.org 
Nr faksu: 

--- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: -- 

3. REGON: 363321941 4. Data wpisu w KRS: 28.12.2015 5. Nr KRS: 0000594111 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Tomasz Pawłowski 
Łukasz Gorczyński 

prezes zarządu 
wiceprezes zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

 

Celem fundacji jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na: 
1) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
2) wsparcie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych  
i obywatelskich; 
3) wsparcie powstawania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej  
i obywatelskiej; 
4) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
5) działalności wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
6) prowadzenie i rozwój badań i diagnoz społecznych; 
7) promocję i organizację wolontariatu; 
8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 
9) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 
11) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 
z pracy; 
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
13) działalność charytatywną; 
14) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji; 

za rok 2019 

 



15) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
16) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 
17) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów; 
18) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
19) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
20) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
21) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
22) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
23) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
24) działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
25) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
26) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
27) działalność na rzecz integracji cudzoziemców. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

 

W okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła faktyczną działalność statutową w zakresie: 
1) wsparcie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych  
i obywatelskich; 
2) wsparcie powstawania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej  
i obywatelskiej; 
3) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
4) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
Ww. działalność prowadzona była w formie nieodpłatnej dz. poż. publicznego i odpłatnej dz. poż. 
publicznego. 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 

1) Kontynuowanie działalności bloga trzeci.org. Blog prowadzony jest w formie wolontariatu, treści 
zamieszczane na blogu dostępne są nieodpłatnie i dot. zagadnień związanych z 3 sektorem oraz ekonomią 
społeczną.  
2) Szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz adm. publicznej z zakresu zagadnień związanych z ekonomią 
społeczną i działalnością obywatelską. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 17 szkoleń oraz cykl 20 
warsztatów w szkołach dot. ekonomii społecznej (na zlecenie ROPS) na łączną kwotę 24 100,00 zł brutto. 
Działanie prowadzone w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

 
Nie dotyczy. 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

 
UCHWAŁA ZARZĄDU, DN. 20.03.2019 R. 

O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK 
 
Zebrani w dniu 20.03.2019 r. w Gliwicach członkowie zarządu Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski przyjmują 
sprawozdanie Fundacji trzeci.org. 



 
UCHWAŁA ZARZĄDU, DN. 23.09.2019 R. 

O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY 
 

Zarząd Fundacji trzeci.org zadecydował o zmianie adresu siedziby organizacji. Nowy adres siedziby to: Fundacja 
trzeci.org ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice. 

 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU, DN. 19.12.2019 R. 
O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA 2018 ROK 

§1 
Zarząd Fundacji trzeci.org zadecydował o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za 2018 rok. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

26 700,00 0,00 

a. Przychody z działalności statutowej 26 700,00 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,36 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 24 100,00 0,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 2.600,00 0,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 

0,36 
 

(odsetki od wkładów 
bankowych) 

0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0,00 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

0,00 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

25 810,06 0,00 

a. Koszty realizacji celów statutowych 25 810,06 0,00 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

0,00 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 120,00 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 



1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 

2. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

24 100,00 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0 

b. Z tytułu umów zlecenie 24 100,00 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

0 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

X 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
udzielała pożyczek pieniężnych. 

 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
udzielała pożyczek pieniężnych. 

 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
udzielała pożyczek pieniężnych. 

 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

 
Kwota ulokowana na rachunku bankowym fundacji na koniec roku sprawozdawczego: 651,16 zł. 
W roku sprawozdawczym fundacja posiadała rachunek bankowy w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. 
 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

0 zł 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki trwałe 



handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja 
nie nabywała obligacji lub akcji w 
spółkach prawa handlowego. 
 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie 
nabywała nieruchomości. 
 

 
W okresie sprawozdawczym 
fundacja nie nabywała środków 
trwałych. 
 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

W okresie sprawozdawczym 
GUS nie obejmował fundacji 
procesem sprawozdawczym 
obejmującym dane o 
wartości aktywów i 
zobowiązań fundacji we 
właściwych sprawozdaniach 
finansowych. 
 

W okresie 
sprawozdawczym GUS 
nie obejmował fundacji 
procesem 
sprawozdawczym 
obejmującym dane o 
wartości aktywów i 
zobowiązań fundacji we 
właściwych 
sprawozdaniach 
finansowych. 
 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

 
Zrealizowano następujące usługi na rzecz podmiotów samorządowych: 

• Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dot. ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z 
terenu gminy Zbrosławice – 1700,00 zł 

• Urząd Gminy Koszęcin – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych – 500,00 zł 

• Urząd Miasta Jaworzno – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych – 500,00 zł 

• Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych – 400,00 
zł 

• Urząd Gminy Pilchowice – szkolenie z zakresu rachunkowości organizacji pozarządowych – 1600,00 zł 

• Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu sprawozdawczości organizacji pozarządowych – 900,00 zł 

• Urząd Gminy Babice – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych – 1000,00 zł 

• Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu 
ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa 
śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna 
TIK-owa gra terenowa” – 9000,00 zł 

• Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych – 650,00 zł 

• Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego – 650,00 zł 

• Urząd Gminy Zbrosławice – konsultacje formalne i merytoryczne ofert złożonych w ramach konkursu na 
zadania publiczne gminy w zakresie kultury fizycznej – 1200,00 zł 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

 
W przedmiocie okresu sprawozdawczego, o którym mowa w niniejszym sprawozdaniu fundacja złożyła w I Urzędzie 
Skarbowym w Gliwicach (ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice) deklarację CIT8 i CIT8/O oraz sprawozdanie finansowe. 
 
Z uwagi na zatrudnienie 2 osób w oparciu o umowę zlecenie Fundacja odprowadzała zaliczki na podatek od w/w osób 
oraz płaciła składki ZUS.  
 
Wysokość podatku: 1509,00 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięć złotych 00/100). 



Wysokość składek do ZUS: 2169,00 zł (słownie: dwa tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 zł). 
 
Fundacja składała deklaracje do ZUS. 
Deklaracje PIT do US za opisywany okres sprawozdawczy również zostały złożone. 
 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 

 
Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 
10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które 
wydają się ze sobą powiązane. 

 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie były prowadzone kontrole. 
 

 

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


