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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok 

 

 

           Informacje ogólne.   

 

Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 

Fundacja Silesia Hominibus 

ul.  Mikołaja Kopernika 5, 40-064 Katowice  

 

Wskazanie właściwego organu rejestrującego, data wpisu, numer w ewidencji, 

REGON, NIP. 

 

Fundacja została wpisana w dniu 14.05.2015 r. do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w 

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000554448. 

 

W dniu 15.11.2019 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 

Wydział Gospodarczy VIII Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie 

na mocy, którego Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. 

 

REGON 361-513-599 

NIP  634-283-96-77 

 

Rodzaj organizacji: Fundacja 

 

Organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Celem Fundacji zgodnie ze Statutem jest: 

• Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

• Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

• Prowadzenie działalności charytatywnej; 

• Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 



• Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• Podejmowanie  działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości; 

• Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

• Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania; 

• Organizację i pomoc w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 

• Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

• Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

• Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społecznościami; 

• Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

• Wspierania działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

• Promowanie idei spółdzielczości i spółdzielczych form gospodarowania. 

 

 

                 Opis działalności według polskiej klasyfikacji  działalności. 

 

 Przedmiot nieodpłatnej  działalności  Fundacji według Polskiej Klasyfikacji  

Działalności stanowi:  

 

1. 8299  Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

2. 8560  Z   Działalność wspomagająca edukację, 

3. 8810  Z  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych, 

4. 8899  Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

5. 9004  Z  Działalność obiektów kulturalnych, 

6. 9319  Z  Pozostała działalność związana ze sportem, 

7. 9499  Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

1. Pomoc finansową i rzeczową; 

2. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych  

i kulturalnych; 

3. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych; 

4. Fundowanie stypendiów; 

5. Bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych itp. dla  

potrzebujących dzieci i młodzieży; 



6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą; 

7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów; 

8. Opracowywanie materiałów wydawniczych, prasowych, 

promocyjnych oraz innych zawiązanych z realizacją celów 

statutowych; 

9. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej oraz 

instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie 

niezbędnym dla realizacji celów Fundacji; 

10. Finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, 

dydaktycznych oraz wyposażenia szkół; 

11. Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na 

wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenia w kraju i zagranicą. 

 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Teren działania Fundacji 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych  

Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 

 

 

Dane dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu na dzień 31.12.2021 oraz 

dzień sporządzenia sprawozdania finansowego: 

 

Uchwałą nr 1/2021 z dnia 16.03.2021 Zarząd w tym samym składzie został 

powołany na kolejny okres. 

 

Skład Zarządu na dzień 31.12.2021 

Buchta Paweł – Prezes Zarządu 

Partyka Justyna  – Członek Zarządu 

W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w Zarządzie. 

 

 

Dane dotyczące osób wchodzących w skład Rady Fundacji  na dzień 31.12.2021 

oraz dzień sporządzenia sprawozdania finansowego: 

 

Na dzień 31.12.2021 w skład Rady były następujący: 

• Czembor Halina  

• Siekanowicz Andrzej 

• Henryk Setnik 

 



 

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji. 

Czas nieokreślony. 
 
 
 
 
 
Zarząd: 

Ks. Paweł Buchta – Prezes Zarządu 

Justyna Partyka  – Członek Zarządu  

 

 

Katowice,  marzec  2022 r. 
 


