
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. ZABRZE

Powiat M. ZABRZE

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość ZABRZE Kod pocztowy 41-800 Poczta ZABRZE Nr telefonu 322715980

Nr faksu E-mail 
fundacjanaszatrojka@gmail.c
om

Strona www www.zso11.zabrze.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-04-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24276269100000 6. Numer KRS 0000397539

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

Dagmara Burnus-Szymczyk Prezes TAK

Jolanta Jędrzejak Skarbnik TAK

Małgorzata Kwiatkowska Członek Zarządu TAK

Ewa Chodacz Członek 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

Magdalena Kaernbach-
Wojtaś

Członek TAK

Ewa Kandziora Członek TAK

Aleksandra Marian Członek TAK

Agnieszka Ceglińska Członek TAK

FUNDACJA WSPIERANIA SZKOŁY "NASZA TRÓJKA"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

500

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Wspierania Szkoły "Nasza Trójka" podejmowała takie jak:
- pomoc młodzieży i dzieci, która uczęszcza do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, ul. 
Sienkiewicza 33, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz III Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, które były w trudnej sytuacji  materialnej. Forma 
pomocy, wsparcia poprzez Fundację to: dopłata do egzaminu z języka francuskiego DELF na poziomie 
B2 i B1.
- pomoc materialna  i zakup biletów miesięcznych dla uczniów Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi na dojazd do szkoły w roku szkolnym 2017/2018;
- zapłacenie za obiady uczniowi w trudnej sytuacji materialnej;
- zakup usługi kateringowej i pomoc organizatorom przygotowującym konkurs pn "Frankofoniada" 
(konkurs organizowany corocznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11-przygotowywany przez 
nauczycieli zespołu). Konkurs organizowany jest dla klas frankofońskich (dla dzieci uczących się języka 
francuskiego) z Zabrza i okolicznych miast. Jest to tradycja wpisana już na stałe w szkole, celem jest 
promocja języka francuskiego;
-zorganizowanie VI Zabrzańskich "Dni Anioła" - organizacja połączona ze zbiórką publiczną oraz 
konkursami-zbiórka publiczna, której celem było podniesienie standardów higieny, nauki oraz 
bezpieczeństwa w ZSO nr 11 w Zabrzu poprzez: naprawę oświetlenia, doświetlenie, wymiana instalacji 
elektrycznej w sali gimnastycznej, pomieszczeniach dydaktycznych, czy też zakup zgodny z normami 
mebli szkolnych (stolików, krzeseł dla uczniów);
- poszerzenie bazy szkolnej i zakup mikrofonów, głośników, naprawa istniejącego sprzętu szkolnego 
(głośników);
- pozyskiwanie środków na dofinansowanie wycieczki dla ucznia szkoły;
- pozyskanie środków finansowych na cele statutowe Fundacji
- udział w małym grancie i pozyskanie środków z Miasta na realizację zadania publicznego pn. "Uliczne 
Czytanie", które promowało czytelnictwo oraz alternatywne spędzanie wolnego czasu. Promocja i 
integracja mieszkańców podczas happeningu "W Zabrzu dobrze mi się czyta" jako zachęta do 
aktywnego spędzania czasu z książką jak i wspólnego spotkania.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej Fundacja Wspierania Szkoły 
"Nasza Trójka": 
dofinansowała uczniom 
będącym w trudnej sytuacji 
materialnej opłacenie 
egzaminu DELF na poziomie 
B1, B2 ( jest to egzamin z 
języka francuskiego ) - 
uczniowie ci uczęszczają do 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 11, w 
skład którego wchodzi III 
Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Dwujęzycznymi 
oraz prowadzone w liceum 
klasy Gimnazjum nr 3 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi;
- zakupiła bilety miesięczne dla 
rodzeństwa na cały rok szkolny 
2017/2018, by dzieci mogły 
dojeżdżać do szkoły-matka 
samotnie wychowująca dzieci 
nie byłaby w stanie ponieść tak 
dużego (dla niej) kosztu 
zakupu biletów dla dwójki 
dzieci. Fundacja w całości 
sfinansowała przejazdy 
komunikacją miejską;
-dofinansowanie do wymiany 
międzynarodowej, by dziecko 
razem z klasą mogło 
uczestniczyć w wycieczce 
klasowej (zagranicznej)-matka 
samotnie wychowująca dzieci 
w tym 1 dziecko 
niepełnosprawne nie może 
sobie pozwolić na tak duży 
koszt jakim jest wymiana 
międzynarodowa. Dziecko jako 
jedyne w klasie nie mogłoby 
brać udziału w tak ważnej 
wycieczce klasowej, co 
niestety byłoby bardzo przykre 
dla niego;
- zapłacenie wystawionej 
faktury za obiady - obiady były 
wydawane uczniowi 
uczęszczającemu do 
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących  nr 
11 w Zabrzu, który był w 
bardzo trudnej życiowej i 
materialnej sytuacji (uczeń 
umieszczony w rodzinie 
zastępczej).
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nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie

Fundacja Wspierania Szkoły 
"Nasza Trójka" w sferze 
działalności nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie: dofinansowała 
egzaminy z języka francuskiego 
DELF na poziomie B1  i  B2 - 
uczniowie, którym częściowo 
sfinansowano egzaminy bez 
pomocy Fundacji nie mogliby 
uzyskać certyfikatu 
poświadczającego znajomość 
języka francuskiego; uzyskała 
dofinansowanie na realizację 
zadania publicznego "Uliczne 
czytanie"-zadanie to Fundacja 
zorganizowała we współpracy 
z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 w 
Zabrzu, Biblioteką 
Pedagogiczną Oddział w 
Zabrzu i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Zabrzu. Celem 
imprezy było propagowanie 
czytelnictwa wśród 
mieszkańców Zabrza. Młodzi 
uczestnicy akcji w happeningu 
pn. "W Zabrzu dobrze mi się 
czyta" zademonstrowali, że 
czytają, żywo interesują się 
książkami. W imprezie 
uczestniczyły 24 szkoły 
zabrzańskie. Odbyły się także 
prezentacje haseł 
inspirujących do czytania oraz 
przebrań związanych z 
książkami, wkładem 
osobowym był wolontariat 
pracowników szkół i bibliotek;
zorganizowała VI Zabrzańskie 
"Dni Anioła" -pozyskując środki 
na podniesienie standardów 
higieny, nauki oraz 
bezpieczeństwa w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 11
 w Zabrzu poprzez: naprawę 
oświetlenia, doświetlenie, 
wymiana instalacji elektrycznej 
w sali gimnastycznej, 
pomieszczeniach 
dydaktycznych, czy też zakup 
zgodny z normami mebli 
szkolnych -stolików, krzeseł dla 
uczniów.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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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 wyników/zysków i strat) 13 570,00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 570,00 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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

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

4.1. Przychody z 1% podatku 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

9 617,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 009,49 zł

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

11 626,56 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 11 626,56 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 943,44 zł
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4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 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 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

11 560,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym 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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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dagmara Burnus-Szymczyk 
Prezes

Jolanta Jędrzejak Skarbnik
Ewa Chodacz  Członek Zarządu

31.03.2018

Data wypełnienia sprawozdania
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