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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. ZABRZE

Powiat M. ZABRZE

Ulica WOLNOŚCI Nr domu 276 Nr lokalu 

Miejscowość ZABRZE Kod pocztowy 41-800 Poczta ZABRZE Nr telefonu 322714788

Nr faksu E-mail fundacjapomost.pl@gmail.com Strona www www.fundacja-pomost.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-01-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36011450300000 6. Numer KRS 0000531566

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

Edward Andrzej Szeliga Prezes TAK

Justyna Magdalena 
Wawszków

Wiceprezes 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

Marek Krzysztof Pala Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mariusz Kondzielnik Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA POMOST

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

FUNDACJA REALIZUJE NASTĘPUJĄCE CELE: 
A) OGRANICZANIE SZKÓD SPOŁECZNYCH SPOWODOWANYCH 
BEZDOMNOŚCIĄ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE. 
B) POMOC W PRZEZWYCIĘŻANIU U OSÓB SKAZANYCH PROBLEMÓW Z 
ADAPTACJĄ DO ŻYCIA NA WOLNOŚCI. 
C) ORGANIZOWANIE ŚRODOWISK LOKALNYCH DO REALIZACJI I 
KOORDYNACJI DZIAŁAŃ POSTPENITENCJARNYCH. 
D) PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU GRUP 
STYGMATYZOWANYCH. 
E) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W 
TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH 
RODZIN I OSÓB. 
F) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I 
SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 
G) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. 
H) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 
I) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY. 
J) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH. 
K) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ 
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.3 UST.3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM 
W PKT 1-32. 
L) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, 
OŚWIATY I WYCHOWANIA. 
M) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 
N) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU. 
O) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. 
P) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ 
OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.
Q) DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE 
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.
R) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) prowadzenie ośrodka readaptacyjnego dla osób opuszczających zakłady 
karne
b) prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie ośrodka
c) organizacja zajęć adaptacyjnych dla skazanych na terenie zakładów 
karnych
d) integracja osób wykluczonych społecznie poprzez zaangażowanie ich w 
akcje społecznie użyteczne w tym w akcje charytatywne
e) udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego osobom po konflikcie 
z prawem oraz ich rodzinom
f) organizowanie grup wsparcia oraz zajęć terapeutycznych dla osób 
zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną
g) promowanie zdrowego stylu życia 
h) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu i 
Mediów
i) tworzenie grup wsparcia w Zakładach karnych
j) aktywizacja społeczna i zawodowa
k) współpraca z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną
l) promocja i organizacja wolontariatu
ł) udzielanie pomocy społecznej
m) udział i organizacja imprez sportowych, charytatywnych, wystaw, 
odczytów, zbiórek publicznych oraz innych form propagujących 
działalność Fundacji
n) współpraca z jednostkami oświatowymi w celu poszerzenia programu 
resocjalizacji
o) tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych i mieszkań 
readaptacyjnych, mających na celu zarówno pomoc osobom 
opuszczającym zakłady karne, jak również szeroko pojęte dobro i 
bezpieczeństwo społeczne
p) podejmowanie współpracy z podmiotami i instytucjami krajowymi i 
zagranicznymi, które stawiają sobie podobne cele co Fundacja
r) organizowanie warsztatów zawodowych dla osób skazanych
s) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, 
badawczej i wyawniczej służacej realizacji celów statutowych
t) współpracę z osobami, instytucjami zmierzającymi do realizacji celów 
statutowych Fundacji, w tym z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki 
oraz samorządami lokalnymi

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Całość oddziaływań ma na celu powrót do społeczeństwa i funkcjonowanie w nim w zdrowy sposób osób po odbyciu kary 
pozbawienia wolności. Realizujemy zadania z zakresu pomocy społecznej wobec osób doświadczających „trudności w 
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Fundacja Pomost zapobiega bezdomności osób opuszczających 
zakłady karne. Program Fundacji jest rekomendowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. „Program 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”, konsultowany w zakresie 
wsparcia osób w sytuacji postpenitencjarnej przez przedstawiciela Fundacji Pomost, uwzględnia konieczność wzmocnienia i 
integracji działań w obszarze pomocy społecznej, kurateli zawodowej i więziennictwa oraz rehabilitacji społecznej. 

Od roku 2014 Fundacja wdraża „PI Komplet Innowacyjnych Narzędzi Optymalizujących Model Współpracy Instytucji Rynku Pracy 
i Integracji Społecznej z Przedsiębiorcami w Zakresie Wspierania Readaptacji Zawodowo-Społecznej byłych więźniów w Ramach 
Komponentów A-G” – innowacyjny program, oparty na narzędziach stworzonych przez partnerstwo Fundacji Pomost, Fundacji 
Rozwoju KUL, Stowarzyszenia Natanaelum, Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Miejski Urząd Pracy w Lublinie i 
pracodawców ziemi lubelskiej.

W 2018 roku Fundacja Pomost, kontynuowała współpracę z Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako 
partner w ramach realizacji projektu Program operacyjny wiedza edukacja rozwój (projekt wdrożeniowy), o tytule: Employment 
Bridge to the future. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji 
zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami 
zagranicznymi.  

Fundacja aktywnie kreuje politykę społeczną Miasta Zabrze w zakresie profilaktyki – wsparcia dla osób po zakładach karnych i 
aresztach śledczych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wykluczeniem społecznym. Fundacja w tym zakresie 
współpracuje z PUP Zabrze i MOPR Zabrze. Miasto Zabrze pozytywnie ocenia działania Ośrodka Readaptacyjnego Fundacji.

Społeczny ośrodek readaptacyjny prowadzony przez fundację jest obecnie jedyny w kraju i wpisuje się w ogólnopolski program 
przeciwdziałania ubóstwu.

Fundacja Pomost, jako pierwsza w Polsce, nawiązała porozumienie na rzecz tworzenia społecznych ośrodków readaptacyjnych w 
całym kraju, zawarte z Województwem Śląskim, Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i 
Miastem Zabrze.

Należy podkreślić, że ramach działań Fundacji, funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli fundacji, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz 
przedstawiciela zespołu kuratorów, którzy zostali wcześniej przeszkoleni przez ekspertów Fundacji Rozwoju KUL i Katedry 
Psychoprofilaktyki KUL. Jego zadaniem jest praca systemowa w celu wypracowywania najlepszych praktyk związanych z 
pomocą postpenitencjarną i pracy z uzależnieniem. Zespół spotyka się raz w miesiącu, aby omówić wspólne oddziaływania na 
beneficjentów. 

Program terapeutyczno-readaptacyjny Fundacji Pomost jest spójny, kompleksowy i rekomendowany przez instytucje 
partnerskie.

W ramach punktu konsultacyjnego udzielamy telefonicznego wsparcia, porad osobom z zakładów karnych.
Fundacja jest współorganizatorem  turnieju piłki nożnej "Wygraj wolność", w którym biorą udział osoby przebywające w 
zakładach karnych.
Nasi podopieczni pod okiem asystentów readaptacji pomagali remontować przedszkola, organizowali dzień dziecka dla 
wychowanków Domu Dziecka, uczestniczyli w obozie wędrownym. Fundacja POMOST  współpracowała m.in. z ZK Zabrze, AŚ 
Gliwice, AŚ Katowice, ZK Jastrzębie Zdrój, ZK Wojkowice, Miastem Zabrze, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi 
jednostkami pomocy społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu oraz sponsorami.
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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

397

9

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Pozostała działalność wydawcza 58.19.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Działalnośc wspomagająca edukację- 
Prowadzenie grup wsparcia w zakładach karnych 85.60.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Pomoc społeczna bez zakwaterowania 88.99.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) 573 754,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 544 693,82 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 29 060,51 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność pomocy spolecznej z 
zakwaterowaniem 87.90.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność w zakresie pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej 85.60.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z 0,00 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, 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. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 479 506,62 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 65 187,20 zł

2.4. Z innych źródeł 29 060,51 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

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: 657 623,92 zł 0,00 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

553 404,09 zł 0,00 zł

29 103,59 zł 0,00 zł

0,00 zł

301,37 zł

w 
tym:

0,00 zł

244 157,33 zł

235 349,29 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

16 645,00 zł

48 542,20 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 -8 710,27 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -43,08 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

66 509,85 zł

8 305,02 zł 0,00 zł

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)

10 osób

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

78 452,21 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

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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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)

4,90 etatów

9 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)

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 343 649,53 zł

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

154 223,39 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)

2 692,17 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)  

1 223,85 zł

5 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  OKw 
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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 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

5 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

189 426,14 zł

189 426,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 154 223,39 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 14 344,14 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 139 879,25 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

4 893,72 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 Pomost do zmian Założeniem projektu bylo 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
poprzez wsparcie procesu 
resocjalizacji i readaptacji 
społecznej oraz zwiększenie 
dostępności i rozszerzenie 
oferty profesjonalnej pomocy 
osobom uzależnionym , 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym- osobom 
osadzonym w AŚ i ZK, 
mieszkańcom Zabrza oraz 
ośrodka readaptacyjnego 
POMOST

Urząd Miasta Zabrze 70 000,00 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

5 576,11 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 Ośrodek readaptacyjny 
Pomost

Założeniem projektu było 
realizowanie spotkań osób 
przebywających w ośrodku z 
asystentami. Spotkania miały 
na celu pomagać w 
rozwiązywaniu bieżących 
problemów i wyrabiać nowe 
zachowania oraz umiejętności 
społeczne. Ośrodek, asysta, 
społeczność.

Zarząd Województwa Śląskiego 
(pośr. ROPS)

29 573,00 zł

3 Obóz terapeutyczny- Pomost 
do normalności

Osobom uczestniczącym w 
obozie terapeutycznym przez 
okres 9 dni zapewniono 
wyżywienie oraz opiekę 
terapeutyczną. Obóz miał za 
zadanie pomóc beneficjentom 
odbudować relacje rodzinne 
oraz odnalezienie się w 
budowaniu relacji bez użycia 
przemocy

Zarząd Województwa Śląskiego 
(pośr. ROPS)

9 160,00 zł

4 Pomost zaMurami Celem projektu było wspieranie 
osób uzależnionych od 
narkotyków i ich rodzin w 
dążeniu do wyjścia z nałogu 
poprzez zajęcia terapeutyczne, 
treningi zapobiegania 
nawrotom, grupy wsparcia.

Zarząd Województwa Śląskiego 
(pośr. ROPS)

20 000,00 zł

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

1 Reintegracja POMOST 2018 Celem zadania było wsparcie 
procesu reintegracji społecznej 
u grupy mężczyzn, którzy 
zakończyli program korekcyjno- 
terapeutyczny realizowany w 
Ośrodku Readaptacyjnym 
Fundacji Pomost poprzez udział 
w warsztatach/ grupie 
zapobiegania nawrotom, w 
konsultacjach społecznych oraz 
poprzez nadzór nad 
prawidłowym 
funkcjonowaniem 
mieszkańców.

Krajowe biuro do spraw 
przeciwdziałania narkomanii

28 000,00 zł

2 Śląska Pracownia Candis Celem projektu był wzrost 
wiedzy o uzależnieniu od 
narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych poprzez 
prowadzenie warsztatów 
zapobiegania nawrotom, grup 
wsparcia, interwencji oraz 
konsultacji

Krajowe biuro do spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii

20 000,00 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

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 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach - Oddział w Gliwicach 1

3 Pomost do zmiany 
(Program wzmacniania 
motywacji do ograniczenia 
zachowań
ryzykownych wśród osób 
uzależnionych od hazardu 
lub innych uzależnień
behawioralnych oraz 
wsparcia ich bliskich i rodzin)

Celem projektu bylo 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
od hazardu, wzbudzenie w 
grupie odbiorców motywacji do 
kontynuowania 
zapoczątkowanych zmian, 
poprawy jakości życia oraz 
rozpoczęcia terapii jeszcze 
podczas kary pozbawienia 
wolności oraz w warunkach 
wolnościowych.

Krajowe biuro do spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii

25 800,00 zł

4 Pomost do zmian Cel projektu to pomoc 
postpenitencjarna osobom 
zwalnianym z zakładów karnych 
i aresztów śledczych oraz 
członkom ich rodzin, poprzez 
realizację indywidualnego 
programu readaptacji i 
aktywizację społeczną w 
ośrodku readaptacyjnym, 
prowadzonym przez Fundację.

w ramach Funduszu Sprawiedliwości 
Ministerstwa Sprawiedliwości

99 900,00 zł

5 Pomost do zmian Celem projektu było 
prowadzenie działań 
doprowadzających do 
usamodzielnienia się osób, 
które opuściły zakład karny i 
przebywają w Ośrodku 
Readaptacyjnym Pomost min. 
poprzez wsparcie 
indywidualnego opiekuna, 
spotkania z psychologami, 
doradcami zawodowymi.

Śląski Urząd Wojewódzki 24 000,00 zł
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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

Edward Szeliga
Justyna Wawszków Data wypełnienia sprawozdania
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