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• 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. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica MISJONARZY OBLATÓW Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-129 Poczta KATOWICE Nr telefonu +48322037832

Nr faksu +48322533213 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

2001-07-02

2004-12-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27658564700000 6. Numer KRS 0000010543

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

Katarzyna Loska-Szafrańska Prezes TAK

Zofia Kastelik-Krzyżowska Wiceprezes TAK

Jerzy Sitko Wiceprezes TAK

Kazimierz Witański Skarbnik 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

Małgorzata Dyduch Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Banowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Olszewski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA "OPOKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Katowickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych I Oczekujących Wsparcia „ 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.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia, osób przewlekle 
chorych oraz innych grup społecznych

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych I Oczekujących Wsparcia „ OPOKA „ w 2019 roku 
prowadziło pięć Dziennych Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych w różnych dzielnicach gminy Katowice.
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. M. Oblatów 24,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 7 przy ul. Gliwickiej 74a. 

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 wyżej wymienionych placówek decyzją Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego. Ze świadczeń korzystały głównie 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 pobytu 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
-zapewnienie posiłków ( śniadanie, obiad, suchy prowiant na sobotę ) 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 zajęciowej, 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, załatwianiu sprzętu ortopedycznego
-ogólnej rehabilitacji ruchowej, gimnastyki usprawniającej
d) działania wspomagające polegające na :
-realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, 
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udostępnianiu prasy, książek, możliwości korzystania z radia telewizji, DVD, internetu, itp.
-stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania kontaktów pensjonariuszy z rodziną i środowiskiem lokalnym
-udzielaniu pomocy psychologicznej, porad i wsparcia.

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, że 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, Fundacją Rozwoju Ekonomii 
Społecznej FRES, instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, parafiami.
Działalność Stowarzyszenia zmierzała do tego aby klienci DDPS mogli przeżywać swoją starość i niepełnosprawność będąc 
ludźmi aktywnymi i radosnymi. 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 seniorom, nie dopuszczając do 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.
Rok 2020 był kontynuacją zmienionych w 2017 roku zasad finansowania naszych Ośrodków Wsparcia w postaci dotacji 
przyznanej umową z Miastem Katowice. Umowa ta obejmuje okres : 1.04.2017 do 31.12.2020. Dotacje obejmują okresy 
półroczne i są wznawiane po szczegółowym rozliczeniu finansowym i merytorycznym.
Nasze Ośrodki Wsparcia zorganizowały w 2020 roku szereg imprez, wycieczek i zajęć wspomagających. W okresie pandemii 
COVID-19 Ośrodki Wsparcia realizowały zajęcia dla podopiecznych w trybie zdalnym poprzez dostarczanie materiałów do zajęć 
bezpośrednio do mieszkań podopiecznych. Przez cały rok 2020 bardzo ważne było stałe wsparcie psychologiczne dla 
podopiecznych DDPS. Posiłki w okresie pandemii (zamknięcia ośrodków) dostarczane były podopiecznym bezpośrednio do 
domów. 

Zorganizowano  imprezy na  terenie DDPS, ( zajęcia stymulujące pamięć: konkursy krzyżówkowe, quizy, gry planszowe ; kącik 
kulinarny ), poczęstunek koktajlem dla osób, grill na tarasie dla pensjonariuszy;

Zorganizowano 2 imprezy  poza ośrodkiem wsparcia: wycieczka autokarowa do Ogrodów KAPIAS i Goczałkowic; wycieczka 
autokarowa do Zamku Piastowskiego w Raciborzu i wyjazd do Kuźni Raciborskiej;

W okresie Bożego Narodzenia organizowaliśmy we wszystkich naszych placówkach uroczyste kolacje wigilijne korzystając z 
dofinansowania sponsorów.

Rok 2020 był również kontynuacją realizowanego od 2017 roku projektu pod nazwą : "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w 
wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego". Głównym jego celem jest poprawa sytuacji osób w wieku 60+.  
zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016 - 2020, jako 
wymagające kompleksowego wsparcia. Projekt jest realizowany zgodnie z ideą  Organizowania Społeczności Lokalnej, w myśl 
której społeczność będzie traktowana całościowo z włączeniem otoczenia osób dotkniętych dysfunkcjami- w tym przypadku 
seniorów. Był to kolejny rok realizacji projektu, w którym działania były najintensywniejsze. Uczestnicy każdej z 4 
dziesięcioosobowych grup przeszli cykl zajęć, na które złożyły się :
- warsztaty "Biorę sprawy we własne ręce" poświęcone najważniejszym aspektom funkcjonowania seniorów we współczesnym 
społeczeństwie. Zwieńczeniem tych działań były zrealizowane projekty, dzięki przewidzianym w projekcie minigrantom , 
uczestnicy wykazywali się niezwykłą kreatywnością, organizując wydarzenia na rzecz lokalnej społeczności ( zajęcia dla dzieci, 
wspieranie podopiecznych hospicjum itp)
- warsztaty nowoczesnych technologii dla seniora- laptop, smartfon,tablet. Uczestnicy poznali możliwości korzystania z 
internetu, portali społecznościowych, komunikatorów
-uzupełnieniem były cieszące się dużą popularnością zajęcia ruchowe (gimnastyka,nordic walking, oraz warsztaty relaksacyjne)
Zorganizownao wizyty studyjne w klubach seniora w  Tychach i Mysłowicach oraz zwiedzanie radia Katowice. 
Istotnym elementem projektu były wyjścia do kina i teatru w ramach akcji "Kulturalne Kato". 
-Uczestnicy projektu stali się zintegrowaną grupą przyjaciół, co można było zauważyć podczas tradycyjnie obchodzonych "Dni 
Załęża" - seniorzy zajmowali się zarówno planowaniem i organizacją, jak i prowadzeniem stoisk podczas samej imprezy. Co 
istotne zaczęli spotykać się nie tylko na zajęciach i warsztatach ale również prywatnie poza nimi.
Zorganizowano dla seniorów imprezy integracyjne.
Realizacja projektu była do 10.2020 roku jako przedsięwzięcie partnerskie realizowane wspólnie przez Miasto Katowice, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Ślaskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji, Katowickie Stowarzyszenie "OPOKA" i inne 
organizacje.

W 2020 roku kontynuowano przy wsparciu finansowym U.M. Katowice realizację projektu w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23 - o nazwie : "Prowadzenie działań na rzecz osób z problemami otępiennymi i 
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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

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

647

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zaburzeniami pamięci". Inspiracją do wdrożenia tego projektu był fakt, że wielu pensjonariuszy tego Ośrodka boryka się z 
deficytem pamięci i problemem otępiennym.
Program objął ok. 20 podopiecznych. Naszym celem było podniesienie samodzielności uczestników w zakresie samoobsługi i 
życia codziennego, usprawnienie pamięci, motoryki i ogólne niwelowanie poczucia izolacji, lęku i depresji. Do realizacji zadania 
zatrudniliśmy specjalistów w dziedzinie: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i psycholog. Celem głównym zadania było 
zapewnienie profesjonalnej opieki dla grupy liczącej 20 osób.. Uczestnicy programu brali udział w treningach pamięci, zajęciach 
psychoterapeutycznych, konsultacjach z fizjoterapeutami, byli również objęci opieką pielęgniarską. Zatrudnieni specjaliści prócz 
codziennych zajęć i opieki opracowali wskazówki dla opiekunów i bliskich dotyczące funkcjonowania i opieki w domu. 
Pracowaliśmy intensywnie z podopiecznymi nad poprawą funkcjonowania i samodzielności. W okresie pandemii zajęcia 
odbywały się w trybie zdalnym . Cel ten osiągaliśmy poprzez treningi nabywania i podtrzymywania umiejętności społecznych, 
zajęcia integracyjne w grupie, treningi orientacji w czasie i przestrzeni. Zapewniliśmy również uczestnikom opiekę pielęgnacyjną 
poprzez pomoc w zakresie higieny osobistej, przyjmowaniu leków, orientowaniu się w przestrzeni i przyjmowaniu posiłków. 
Wszystkie opisane powyżej działania i wiele innych, zostały wykonane przez wyspecjalizowaną kadrę zatrudnioną w projekcie, w 
oparciu o najnowsze standardy pracy z osobami z zespołami otępiennymi i chorobą Alzheimera.

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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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

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

Działania na rzecz integracji seniorów Ośrodków 
Wsparcia z młodzieżą i społecznością lokalną jak 
również mające na celu minimalizowanie 
poczucia wykluczenia społecznego. Klientami 
Ośrodków Wsparcia są osoby samotne i 
niepełnosprawne, które z powodu wielu chorób 
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione. Podstawowe cele są 
realizowane przez pracownika socjalnego, 
terapeutę zajęciowego, psychologa i pozostały 
personel DDPS-ów. Działania te polegają na 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb, 
wspomaganiu jednostek w radzeniu sobie z 
kryzysami typowymi dla tego wieku. 
Zapewnienie odpowiedniej pozycji w 
społeczeństwie oraz kreowaniu pozytywnego 
obrazu starości w świadomości społecznej. 
Ważna jest współpraca ze społecznością lokalną, 
instytucjami, placówkami służby zdrowia, 
służbami społecznymi, organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami 
oraz animowanie różnorodnych form aktywnego 
spędzania czasu. Charakter problemów z jakimi 
spotykaliśmy się wśród seniorów i osób z 
niepełnosprawnością dotyczyły dysfunkcji 
zdrowotnych, społecznych i czysto 
ekonomicznych. Do najważniejszych należały: 
samotność, ubóstwo, trudne warunki 
mieszkaniowe, dyskryminacja społeczna 
polegająca na posługiwaniu się w ocenach 
wobec osób starszych negatywnymi 
stereotypami.

88.10.Z 0,00 zł
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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) 2 987 738,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 916 831,39 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 70 656,70 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 250,71 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

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

Wszelkie nasze działania zmierzają do 
uaktywnienia i poprawy samopoczucia 
klientów z zachowaniem ich niezależności i 
własnej indywidualności. Dążymy do 
poprawy funkcjonowania osób starszych i z 
niepełnosprawnością w środowisku poprzez 
rozwijanie kontaktów z rodziną i 
społecznością lokalną. Priorytetowym 
celem Stowarzyszenia jest stwarzanie 
warunków dla godnego życia seniorów a 
także podnoszenie standardów 
wyposażenia Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej. Celem naszym jest zaspokajanie 
wielu potrzeb duchowych, bycia 
potrzebnym, samodzielnym,sprawnym, 
niezależnym, kochanym i ważnym. Staramy 
się pomagać w utrzymaniu stałego kontaktu 
z ludźmi, dzieleniu się swoimi 
umiejętnościami, doświadczeniami i 
talentami. Przeciwdziałamy izolacji 
społecznej seniorów dążąc do zachowania 
zdolności prawidłowego funkcjonowania w 
społeczeństwie i własnym środowisku.

88.10.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
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6 970,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 889 897,22 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 963,67 zł

2.4. Z innych źródeł 70 907,41 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 6 819,11 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: 2 979 363,81 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

122 014,84 zł

0,00 zł

2 767 882,38 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:

672,00 zł

19 291,67 zł

0,00 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 113 501,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 365,13 zł

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

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 803 329,76 zł 0,00 zł

68 291,57 zł 0,00 zł

0,00 zł

8,91 zł

104 337,03 zł

3 396,54 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

0,00 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. 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)

49 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. 0,50 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)

35,48 etatów

6 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

30 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 1 313 242,56 zł

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

1 313 242,56 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)

2 165,90 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)  

2 377,23 zł

3 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  w 
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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

0 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 297 667,29 zł

1 171 344,89 zł

- nagrody

- premie

59 356,66 zł

13 369,37 zł

- inne świadczenia 53 596,37 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 575,27 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 198,53 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 301 044,03 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

10 399,76 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)

Wykazane wynagrodzenie członków zarządu, nie jest 
wynagrodzeniem za pełnione funkcje w organie 
zarządzającym, ale za prace merytoryczne.

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)

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)

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

1 Prowadzenie Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej 
na terenie miasta Katowice

Umożliwienie seniorom 
godnego wypoczynku, 
utrzymania sprawności fizycznej 
i intelektualnej. Zapewnienie 
posiłków.

Urząd Miasta Katowice 2 767 882,38 zł

2 Wzmocnienie systemu 
wsparcia osób w wieku 
senioralnym i ich środowiska 
rodzinnego.

Aktywizacja seniorów 60+ 
dzielnicy Załęże.

Urząd Miasta Katowice 122 014,84 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

14 688,30 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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

Katarzyna Loska-Szafrańska- Prezes 
Zarządu

Jerzy Sitko - Wiceprezes Zarządu;
Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  12


