
 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji KTO  

Kultura-Troska-Otwartośd 

za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529 z późn. zm.) 

 
1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja KTO Kultura-Troska-Otwartośd zarejestrowana 14.07.2011 

r. siedziba Fundacji: Słopnice 833, 34-615 Słopnice 
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z – działalnośd pozostałych organizacji 

członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Rejestru Stowarzyszeo, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod numerem KRS 0000391354 

4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 121813471,  numer NIP 
7372196523 

5. Dane dotyczące członków organów Fundacji: 
Skład Zarządu Fundacji: 
Prezes Agnieszka Lewonowska-Banach 
Członek Zarządu Katarzyna Drzymała (do 06.2021 r.) 
Członek Zarządu Alina Banach 
 
Skład Rady Fundacji: 
Katarzyna Czyżowicz 
Aneta Krzywoo 
 
 

6. Określenie celów statutowych Fundacji. 
 
6.1. Celem statutowym działania Fundacji jest działalnośd w zakresie: 
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
- oświatowo-kulturalna 
- społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju 
dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne 
- działalnośd na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania 
społeczności lokalnych.  

 
6.2. Fundacja realizuje powyższe cele : 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. promowanie wartości i tradycji rodziny wielopokoleniowej, 
b. organizowanie i udział w imprezach kulturalno-oświatowych, 
c. organizację grup wsparcia i samopomocy dla osób dorosłych 
d. organizowanie i wspieranie organizacji koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac osób 

utalentowanych w kraju i zagranicą, 
e. organizowanie i wspieranie udziału w szkoleniach, akcjach profilaktycznych, programach 

zdrowotnych i rehabilitacyjnych 
f. propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 



zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,  
g. działalnośd w zakresie dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej osób 

dorosłych w szczególności kobiet 
h. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
i. udzielanie pomocy materialnej rodzinom, dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
j. organizowanie i wspieranie wypoczynku i rekreacji 
 

A. Zasady, formy i zakres statutowej działalności pożytku publicznego z podaniem realizacji 
celów. 

 
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, realizowane cele  
i działalnośd Fundacji w całości związana jest z obszarem pożytku publicznego. 
Fundacja prowadziła działalnośd nieodpłatną.  
 
 
W 2021 roku Fundacja prowadziła działalnośd statutową zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  oraz zapisami Statutu.  
 
 
Cel: ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 
Forma: udzielanie pomocy materialnej rodzinom, dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
 
W 2021 r. w ramach współpracy z Baniem Żywności w Krakowie Fundacja pozyskała żywnośd w 

ramach programu niemarnowania żywności i przekazała osobom potrzebującym. Fundacja 

współpracowała z innymi NGO. 

W ramach realizowanego przez Fundacje projektu aktywizacji zawodowej pt. „Akademia 

zatrudnienia” dla 2 osób opiekujących się osobami zależnymi, udzielono wsparcia finansowego w 

postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem. 

Fundacja współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słopnicach w obszarze 

koordynacji wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, a także w zakresie ewaluacji i opracowywania 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Fundacja wspierała rehabilitację dzieci w zakresie zajęd rehabilitacyjnych.  
 
Cel: Działalnośd na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania 
społeczności lokalnych.  
Forma: działalnośd w zakresie dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej osób 
dorosłych w szczególności kobiet 
Forma: Propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjach i 
ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 
 

Fundacja KTO przez cały rok 2021 realizowała projekt aktywizacji zawodowej pt. „Akademia 

zatrudnienia” w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, w partnerstwie z Consulting Stęp Anna Baca i Agatą Olszewską-

Sarapata Warsztat Rozwoju.  Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i 



więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - biernych zawodowo lub bezrobotnych. 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 31.12.2021.    

W projekcie aktywizacji zawodowej pt. Akademia zatrudnienia wzięło udział 30 osób, w tym 24 
kobiety i 6 mężczyzn.  

Wśród 30 osób było: 8 osób w wieku 50+, 17 osób z niepełnosprawnością, 20 osób o niskich 
kwalifikacjach. 

20 osób zrealizowało szkolenia, w tym 13 osób z zakresu kompetencji cyfrowych (komputerowe), 

16 osób odbyło staż zawodowy trzymiesięczny. 

W wyniku realizacji projektu 18 osób podjęło zatrudnienie. 

W ramach projektu zorganizowane zostały następujące  form pomocy: 

 identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD 

 indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe 

 pośrednictwo pracy 

 wsparcie motywacyjne indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa 

 szkolenia/kursy zawodowe 

 usługi trenera zatrudnienia wspieranego 

 staże zawodowe (3-miesięczna, ze stypendium) 

 wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (zwrot kosztów 
opieki nad osobą zależną) 

 zwrot kosztów dojazdu  

W szkoleniach zawodowych zrealizowanych w 2019 r. w ramach projektu „Akademia zatrudnienia” 

uczestnicy skorzystali ze szkoleo: kursy komputerowe MS Word, MS Exel, programy graficzne, co 

przyczyniło się do budowania kompetencji cyfrowych w lokalnej społeczności. Inne szkolenia to: kurs 

fryzjerski, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, operator żurawi przenośnych, carvingu. 

Przez cały rok 2021 Fundacja aktywnie działała na rzecz wspierania i rozwoju działalności spółdzielni 

socjalnej „Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna www.oknonaswiat-slopnice.pl jako członek założyciel 

spółdzielni we współpracy z drugim członkiem założycielem Gminą Słopnice. Fundacja wspierała 

prowadzenie i utrzymanie usług społecznie użytecznych, zaliczanych do deficytowych: opiekę nad 

dziedmi do lat 3 i usługi opiekuocze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, a także  

Wolontariusze Fundacji wspierali pozyskiwanie środków finansowych, pisanie wniosków, promocję i 

pozyskiwanie zleceo dla spółdzielni socjalnej, a także coaching zarządzania przedsiębiorstwem 

społecznym. Udzieliła wparcia finansowego na utrzymanie miejsc pracy w Spółdzielni i zapewnienia 

kontynuacji działalności. 

Przez cały 2021 r. Fundacja prowadziła działalnośd Agencji zatrudnienia i Instytucji szkoleniowej. 

Instytucje te są wpisane do odpowiednich rejestrów. 

http://www.oknonaswiat-slopnice.pl/


Cel: działalnośd oświatowo-kulturalna 
Forma: propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,  
organizowanie i wspieranie wypoczynku i rekreacji, promowanie wartości i tradycji rodziny 
wielopokoleniowej 
 

 

W 2021 r. z uwagi na ograniczenia i procedury związane z pandemią covid-19 działania w szkołach nie 

były prowadzone. Odbyło się jedno spotkanie organizacyjne z dyrekcją szkoły podstawowej w 

Krakowie. 

 

Cel: działalnośd społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy 
w rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne 
Formy: organizowanie i wspieranie wypoczynku i rekreacji, 
organizowanie i wspieranie udziału w szkoleniach, akcjach profilaktycznych, programach 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych, organizację grup wsparcia i samopomocy dla osób dorosłych 

 
Fundacja wspierała rehabilitację dzieci w zakresie zajęd  rehabilitacyjnych.     
   
Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji: 
 
1. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia wsparcia finansowego 
dla Okno na Świat Spółdzielni Socjalnej na utrzymanie miejsc pracy w związku ze skutkami pandemii 
Covid-19. 
2. Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia wsparcia finansowego 
dla Okno na Świat Spółdzielni Socjalnej na utrzymanie miejsc pracy w związku ze skutkami pandemii 
Covid-19. 
3. Uchwała nr 3 Zarządu Fundacji KTO z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie zakupu samochodu. 
 
 

B. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:  Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
 

 
C. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (w zł): 

a) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej :                   337 029,91 
 - darowizny pieniężne od osób fizycznych                                        2 000,00      
 - darowizny rzeczowe                                                                                446,52 
 - wpłaty z tyt. 1%                                                                                        904,70 
 - dotacja z WUP „Akademia zatrudnienia”                                      333 678,69 
 

b) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                              282 763,98                                                                            
-  darowizny rzeczowe                                                                                446,52 
 - koszty sfinansowane z 1 % podatku                                                   1 000,00 
 - pozostałe koszty statutowe                                                                  4 640,00 
 - koszty programu„ Akademia zatrudnienia”                                  276 379,07 
 - koszty administracyjne                                                                 298,39  



c) działalnośd gospodarczą – nie prowadzono 

d) pozostałe koszty – 0,00  

 

D. Dane o:  
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg. Zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Fundacja nie zatrudniała 

pracowników. 

b) łącznej kwocie wynagrodzeo wypłacanych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, premie i 

inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeo osób zatrudnionych wyłącznie w 

działalności gospodarczej: nie dotyczy 

c) wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu i 

Organów oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą   z   podziałem na 

wynagrodzenia, premie i inne świadczenia  - członkowie Zarządu  i Rady   Fundacji nie pobierali 

wynagrodzenia  

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 99 390,00 zł.  

e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych - nie udzielano  

f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem  banku  

- BSR o/Tymbark – 104 114,95 zł 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego - nie nabyto 

 h) nabytych nieruchomości - nie nabyto 

 i) nabytych pozostałych środkach trwałych  - 17 000,00 zł  

 j) wartości aktywów i zobowiązao fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach   finansowych  

  121 420,94 zł aktywa,         1 122,31 zł  zobowiązania  

  k) dla celów statystycznych fundacja sporządzała sprawozdanie do GUS – SOF -1   

 

E. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty paostwowe i samorządowe oraz 

wyniku finansowym tej działalności - nie dotyczy  

F. Informacja o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązao 

podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązao podatkowych oraz innych obciążeo publiczno    – 

prawnych. Fundacja nie składała w ciągu roku deklaracji podatkowych.  Zgodnie z   obowiązującymi 

przepisami prawa i w wyznaczonym terminie zostały złożone deklaracje  CIT-8, Pit-4r, oraz Pit-11. 



 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzona kontrola w dniach 16-17.11.2021 r. 
realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dot. Prawidłowości realizacji projektu nr 
RPMP.08.02.00-12-0097/20 pt. Akademia zatrudnienia. Wyniki kontroli – Kategoria 1: projekt  jest 
realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.  
 
Za okres od 01.06.2018 r. do 30.09.2019 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej dokonał 
czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości dokonywania odpisów amortyzacyjnych i 
odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych ze środków otrzymanych z 
dofinansowania w ramach programu „Rozwio swoje możliwości” . Wynik kontroli – pozytywny, bez 
zastrzeżeo. 
 
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.) 
 
Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności  w gotowce o wartości równej lub 
przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to czy płatnośd jest przeprowadzana jako pojedyncza 
operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 
 
 
Podpisy Zarządu Fundacji: 
 
Prezes Agnieszka Lewonowska-Banach …………………………………………. 
 
 
Członek Zarządu Alina Banach …………………………………………………….. 


