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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
STARSZYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA "OPOKA"

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. KATOWICE

Gmina M. KATOWICE Ulica MISJONARZY 
OBLATÓW

Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-129 Poczta KATOWICE Nr telefonu 322037832

Nr faksu 322037832 E-mail opoka6@poczta.fm Strona www www.opoka-katowice.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27658564700000 6. Numer KRS 0000010543
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Jerzy  Sitko     -  Prezes

Barbara Ławrów  - Wiceprezes
Marek  Cichy   -  Wiceprezes
Kazimierz  Witański   - Skarbnik

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Stefania  Dziubek    - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata  Dyduch - Członek
Teresa  Osiecka - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia „OPOKA” jest działalność pożytku 
publicznego, społecznie użyteczna obejmująca zadania w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
    sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Dla osiągnięcia swojego celu, Stowarzyszenie prowadzi działalność 
na rzecz wyżej wymienionych osób i rodzin, a w szczególności:

- prowadzenie ośrodków wsparcia

- organizowanie różnych form samopomocy

- świadczenie interdyscyplinarnych form pracy socjalnej, rehabilitacji 

  i poradnictwa

- zwiększenie dostępności do diagnostyki specjalistycznej oraz   
  usług psychologicznych

- popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób i rodzin  
  pozostających w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi
  i organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi na rzecz
  Osób oczekujących pomocy

- podejmowanie innych działań dla dobra osób i rodzin 
  oczekujących wsparcia we współpracy z jednostkami samorządu 
  terytorialnego
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych I 
Oczekujących Wsparcia „OPOKA” w 2011 roku prowadziło pięć Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych w różnych dzielnicach Katowic. 
Były to:
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Tysiąclecia 45,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. Świdnickiej 35a,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 przy ul. Misjonarzy Oblatów 24
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 przy ul. Gliwickiej 74,

Do Ośrodków Wsparcia przyjmowane były osoby samotne, które z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej 
pozbawione i nie mogły samodzielnie prowadzić gospodarstwa domowego.

Wszyscy klienci Dziennych Domów Pomocy Społecznej byli kierowani do 
w/wym. placówek
decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu 
środowiskowego.
Ze świadczeń korzystały głownie osoby z problemami z zakresu 
niepełnosprawności : fizycznej,
psychicznej i społecznej. Zasady działania i tryb korzystania z ośrodków 
wsparcia określa uchwała Rady Miejskiej Katowic oraz Regulamin DDPS.

Zakres usług świadczonych podczas pobyt w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej obejmował:
a)  zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
  -  zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzania czasu od 
poniedziałku do piątku
     przez 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00,
  -  całodzienne wyżywienie, z możliwością wyboru posiłków dietetycznych,
  -  możliwość korzystania z usług higienicznych i pralniczych,
b)  podstawowe świadczenia opiekuńcze polegające na:
  -  udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  -  podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu pensjonariuszy, poprzez udział w 
terapii zajęcio-
    wej, treningach umiejętności, grupach samopomocowych i grupach wsparcia,
  - udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
 c)  zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie:
  -  pomocy w kontaktach z różnymi placówkami służby zdrowia, załatwieniu 
sprzętu ortpedy-
     cznego,
  -  ogólnej rehabilitacji ruchowej, gimnastyki usprawniającej,
 d)  działania wspomagające polegające na:
  -  realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich poprzez 
organizację świąt,
     uroczystości okolicznościowych, udostępnianiu prasy, książek, możliwości 
korzystania z 
     radia, telewizji, DVD, itp.
  -  stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów 
pensjonariuszy z 
     rodziną, środowiskiem lokalnym,
  -  udzielaniu pomocy psychologicznej, porad i wsparcia,

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Druk: MPiPS 3



Nasze działania polegały na wspomaganiu jednostek w radzeniu sobie z 
kryzysami typowymi dla tego wieku, zapewnieniu odpowiedniej pozycji w 
społeczeństwie oraz kształtowaniu pozytywnego obrazu starości w świadomości 
społecznej. Dokonując powyższej analizy proponowanych form pomocy 
seniorom, można stwierdzić, iż główną zasadą naszej organizacji było 
stwarzanie warunków umożliwiających najstarszej generacji jak najdłuższe 
pozostawanie tych ludzi w dotychczasowym środowisku, w ich miejscu 
zamieszkania.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi pensjonariuszy i podnoszenia jakości 
świadczonych usług Stowarzyszenie współpracowało z:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Śląskim Forum Organizacji 
Pozarządowych ”KaFOS”,
Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, instytucjami kulturalnymi i parafiami, 
organizacjami pozarządowymi.

Działalność Stowarzyszenia zmierzała do tego, aby klienci DDPS mogli 
przeżywać swoją starość i niepełnosprawność będąc ludźmi aktywnymi i 
radosnym. Działania na rzecz beneficjentów wspierała doświadczona i 
profesjonalna kadra, podnosząca na bieżąco swoje kwalifikacje.
Pozytywne nastawienie i wskazywanie innowacyjnych i skoordynowanych 
działań zapewniło należytą godność i szacunek ludziom starszym, nie 
dopuszczając do ich marginalizacji społecznej.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego działającą w obszarze 
pomocy społecznej, która przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych – uznając zasadę, że nadrzędną wartością jest 
człowiek, niezależnie od jego przekonań i sytuacji społecznej, który sam 
artykułuje swoje potrzeby na zasadzie „ nic o nas bez nas „.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

gmina

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 Katowice 119

2 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 Katowice 92

3 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 Katowice 123

4 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 6 Katowice 237

5 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 7 Katowice 137
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

708

15

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2,592,785.63 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44,739.46 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,546,728.20 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 327.43 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10,491.55 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35,195.91 zł

948.00 zł

28,096.07 zł

6,151.84 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 42.54 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -507.08 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 10,491.55 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Rekreacja i rehabilitacja fizyczna, kultura 6,422.40 zł

2 Obchody Dnia Seniora i spotkania okolicznościowe 2,229.99 zł

3 Aktywizacja (terapia zajęciowa) 1,839.16 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,601,323.28 zł 10,491.55 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

45,038.68 zł 10,491.55 zł

2,422,697.82 zł 0.00 zł

0.00 zł

124,537.46 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

9,049.32 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

44.0 osób

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)

38.1 etatów

5.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

43.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

10.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

1.00 osób

4.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,089,110.92 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,069,639.80 zł

770,966.86 zł

nagrody

premie

113,199.00 zł

139,380.63 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 46,093.31 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19,471.12 zł

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

1,089,110.92 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,089,110.92 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

3,542.11 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,023.52 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7,359.50 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,541.13 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie organów zarządzających, nie pobierają 
wynagrodzeń za pełnione funkcje, powyższe 
wynagrodzenia stanowią wynagrodzenie za pracę przy 
bezpośredniej realizacji zadań merytorycznych 
(statutowych) stowarzyszenia

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Barbara Ławrów - Wiceprezes
28.05.2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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