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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 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica KORCZAKA Nr domu 27 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-340 Poczta KATOWICE-SZOPIENICE Nr telefonu 606383792

Nr faksu 322557196 E-mail przemekmotyl@gmail.com Strona www www.dignam.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-15

2005-06-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27185131100000 6. Numer KRS 0000099504

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

Bożena Dorożyńska PREZES TAK

Krystyna Niemiec WICEPREZES TAK

Wioletta Żuber 
Wróblewska

SKARBINIK TAK

Ewa Jędrychowska Płonka CZŁONEK ZARZĄDU TAK

Przemysław Motyl SEKRETARZ 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

Krzysztof Kotrys KOMISJA REWIZYJNA TAK

Teresa Wajand KOMISJA REWIZYJNA TAK

Irena Wytyczak KOMISJA REWIZYJNA TAK

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AD VITAM DIGNAM W KATOWICACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym w 
szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia oraz 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Ponadto, celami Stowarzyszenia są:
a)  nauka, oświata, edukacja i wychowanie;
b) podejmowanie działań mających na celu udzielanie wszechstronnej 
pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, z przyczyn od nich 
niezależnych wynikających z przemocy w rodzinie i innych sytuacji 
kryzysowych;
c) zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie;
d) promocja i organizacja wolontariatu wraz z zapewnieniem szkoleń i 
możliwości podnoszenia kwalifikacji w zakresie świadczonych usług w 
sferze pomocy społecznej;
e) współpraca i stałe kontakty z ośrodkami pomocy społecznej, centrami 
pomocy rodzinie i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób 
będących w trudnej sytuacji życiowej
f) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 
g) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
wspieranie inicjatyw kulturalnych, a w szczególności promocja kultury i 
tradycji;
h) kultura fizyczna i sport;
i) turystyka i krajoznawstwo;
j) wspieranie wolontariatu;
k) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
l) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
m) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt;
n) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
o) wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;
p) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
q) budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, 
biznesem a sektorem pozarządowym;
r) wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych 
mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc 
społeczną, kulturę i przedsiębiorczość;
s) budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, 
biznesem a sektorem pozarządowym;
t) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
u) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
v) działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, 
których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, 
usług i informacji;
w) promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zatrudniania 
socjalnego wśród przedsiębiorców;
x) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w ramach działalności 
nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a) podejmowanie działań mających na celu udzielanie wszechstronnej 
pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, z przyczyn od nich 
niezależnych wynikających z przemocy w rodzinie i innych sytuacji 
kryzysowych;
b) zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie;
c) promocja i organizacja wolontariatu wraz z zapewnieniem szkoleń i 
możliwości podnoszenia kwalifikacji w zakresie świadczonych usług;
d) współpraca i stałe kontakty z ośrodkami pomocy społecznej, centrami 
pomocy rodzinie i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób 
będących w trudnej sytuacji życiowej;
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e) niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie 
zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej;
f) tworzenie warunków umożliwiających osobom uzależnionym 
wyzwolenie się z nałogu;
g) udzielanie różnych form wsparcia rodzinom osób uzależnionych i 
chorych psychicznie;
h) kształtowanie postaw społecznych wobec osób chorujących psychicznie.
i) promocja zdrowia psychicznego;
j) współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób chorych 
psychicznie i uzależnionych;
k) wspieranie merytoryczne i finansowe placówek służby zdrowia 
zajmujących się terapią osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych;
l) podnoszenie kwalifikacji innych grup zawodowych mających kontakt z 
osobami uzależnionymi i chorymi psychicznie;
m) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 
psychicznie i ich rodzin;
n) poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych psychicznie;
o) szerzenie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych 
psychicznie;
p) organizowanie pomocy w tym m.in. pedagogicznej, psychologicznej, 
terapeutycznej, socjalnej, prawnej;
q) podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowej kadry związanej z celami 
statutowymi, w tym w szczególności pedagogicznej, psychologicznej oraz 
terapeutycznej;
r) pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w szczególności na rzecz 
potrzebujących, instytucji użyteczności publicznej oraz organizacji 
pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów;
s) organizacja zbiórek publicznych, zbieranie darowizn;
t) współpracę ze środowiskiem akademickim, lokalnym;
u) prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej a także 
działalności z zakresu sportu i rekreacji;
v) udział i organizowanie różnych form czynnego wypoczynku, spotkań, 
prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
w) nabywanie lub użytkowanie nieruchomości służących realizacji celów 
Stowarzyszenia;
x) nabywanie i utrzymywanie m.in. sprzętu niezbędnego w oświacie, 
medycynie, rehabilitacji;
y) nabywanie lub użytkowanie innych ruchomości użytecznych do realizacji 
celów zawartych w niniejszym statucie Stowarzyszenia;
z) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
aa) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości 
społecznej;
bb) działalność na rzecz osób współuzależnionych i uzależnionych;
cc) prowadzenie działalności wydawniczej;
dd) działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany 
informacji;
ee) tworzenie grup wsparcia w obszarze celów statutowych;
ff) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków, pracowników i 
wolontariuszy stowarzyszenia;
gg) organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych;
hh) działalność stypendialną;
ii) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
jj) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
kk) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów;
ll) realizowanie działań poprzez partnerstwo z innymi podmiotami; 
mm) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup 
marginalizowanych; 
nn) organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej 
wymianie doświadczeń i informacji; 
oo) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo; 
pp) działalność doradczo - szkoleniową, realizującą cele Stowarzyszenia na 
rzecz osób prawnych i fizycznych;
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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

qq) promocja i organizacja wolontariatu; 
rr) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji;
ss) promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem 
Internetu;
tt) prowadzenie sklepu internetowego;
uu) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z 
administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, 
przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
vv) wdrażanie w życie własnych projektów i programów.

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

539

0

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam jest dobrowolną, samorządną, apolityczną i trwałą organizacją pozarządową. Celem 
jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej; 
podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków umożliwiających osobom uzależnionym od alkoholu wyzwolenie się z 
nałogu; udzielanie różnych form wsparcia rodzinom osób uzależnionych i chorych psychicznie. Stowarzyszenie upowszechnia 
pozytywne postawy współpracy i pomocy w stosunku do ludzi chorych, niepełnosprawnych i pozostających w trudnej sytuacji 
życiowej a także wspiera organizacyjnie osoby fizyczne i jednostki zorganizowane, podejmujące działania w sferze ochrony praw 
osób chorych psychicznie i uzależnionych.
W 2020 roku Stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie: 
1. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych,
2. Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam typu A dla 34 osób niepełnosprawnych 
przewlekle chorujących psychicznie,
3. Mieszkania treningowego dla 6 osób przewlekle chorujących psychicznie, głównie z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej,
4. Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym; 
- całodobowego telefonu zaufania;
- punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 
5. Spotkania w Klubie Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy, 
6. Grupy spotkaniowe o charakterze wspierającym dla rodzin i opiekunów osób przewlekle chorujących psychicznie, 
W związku z występowaniem Covid-19 w roku 2020 Stowarzyszenie prowadziło swą działalność również w ramach pracy zdalnej 
i hybrydowej przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji oraz w mediach społecznościowych. W ramach 
Środowiskowego Domu Samopomocy stworzyliśmy możliwość realizacji stażu dla specjalizantów z psychologii klinicznej  oraz 
praktyk studenckich dla studentów psychologii
W ramach współpracy z Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy Stowarzyszenie prowadziło działalność 
ukierunkowaną na promocję zdrowia psychicznego.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Prowadzenie WTZ dla 35 ON po kryzysach 
psychicznych ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności; Warsztat Terapii 
Zajęciowej jest instytucją , w której prowadzony 
jest długofalowy proces rehabilitacji ON głównie 
z rozpoznaniem schizofrenii. Celem naszej pracy 
jest zwiększanie szansy ON psychicznie na 
powrót do zdrowia i pełnienie ról społecznych 
również zawodowych. Powyższy cel realizujemy 
poprzez prowadzenie zajęć w pracowniach 
terapii zajęciowej, prowadzenie zajęć 
terapeutycznych /np. treningów umiejętności 
społecznych/. Warsztat w sposób ciągły 
współpracuje z rodzinami i opiekunami 
Uczestników, Cotygodniowo prowadzone są 
spotkania Klubu Uczestnika - zajęcia odbywają 
się w Środowiskowym Domu Samopomocy; Raz 
w miesiącu odbywają się spotkania grupy rodzin 
- zajęcia prowadzone są przez psychologa 
klinicznego; prowadzenie KIS dla osób po 
kryzysach psychicznych

86.90.E 0,00 zł

2 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla 
Rodzin z Problemem Alkoholowym, punktu 
konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin i telefonu zaufania. Świadczenie 
specjalistycznego poradnictwa - prawnik, 
psycholog, terapeuta uzależnień. Całodobowe 
dyżury terapeutów udzielających porad, 
informacji oraz wsparcia; całodobowy dyżur 
telefoniczny -miejski telefon zaufania; 
prowadzenie punktu informacyjno - 
konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków oraz przemocy domowej 
dla mieszkańców Katowic.

88.10.Z 0,00 zł

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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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) 1 564 060,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 544 604,56 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 440,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 16,21 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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu A dla 34 osób z 
zaburzeniami psychicznymi , które 
wymagają wsparcia w funkcjonowaniu 
społecznym, w szczególności w zakresie 
zwiększania samodzielności i zaradności 
życiowej a także integracji społecznej. Praca 
terapeutyczna w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w 2020 roku oparta była na 
programie wspierająco - aktywizującym 
dostosowanym do indywidualnych potrzeb 
uczestników i realizowanym w formie 
terapii grupowej, indywidualnej - 
konsultacje z psychologiem, pracownikiem 
socjalnym; prowadzenie mieszkania 
treningowego dla 6 osób po kryzysach 
psychicznych; mieszkańcy są objęci opieką i 
wsparciem.

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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5 836,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 536 331,67 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 436,79 zł

2.4. Z innych źródeł 19 456,21 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 6 349,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 32 713,89 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: 1 669 797,79 zł 32 713,89 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 589 116,72 zł 32 713,89 zł

w 
tym:

-67 134,58 zł

672 570,97 zł

204 469,49 zł

726 425,79 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:

270,00 zł

2 166,79 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 -44 512,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 984,63 zł

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

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

17 455,37 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

63 220,50 zł

5,20 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

24,30 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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1.1. 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)

24 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)

20,66 etatów

4 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

25 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 1 004 073,87 zł

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

1 004 073,87 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)

0,00 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)  

2 988,32 zł

0 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)

3 osób

w 
tym:

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

3 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

958 695,87 zł

958 695,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 45 378,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 004 073,87 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

0,00 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)

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 OIK 
prowadzenie punktu 
informacyjno - 
konsultacyjnego wraz z 
poradnictwem z zakresu 
problemów alkoholowych, 
narkomanii, oraz przemocy 
domowej dla mieszkańców 
Katowic

pomoc w problemach 
dotyczących uzależnień, pomoc 
prawna, interwencja kryzysowa

Urząd Miasta Katowice 124 762,94 zł

2 Finansowanie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób po kryzysach 
psychicznych

Urząd Miasta Katowice 79 706,55 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

6 000,00 zł

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

ŻUBER WRÓBLEWSKA WIOLETTA
DOROŻYŃSKA BOŻENA

NIEMIEC KRYSTYNA
JĘDRYCHOWSKA PŁONKA EWA 

MOTYL PRZEMYSŁ

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

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2

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

1 Finansowanie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób po kryzysach 
psychicznych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych poprzez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach

726 425,79 zł

2 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy

Udzielanie oparcia społecznego 
osobom z zaburzeniami 
psychicznymi, 
usamodzielnienie, integracja 
społeczna

Budżet Państwa - Urząd Wojewódzki 
woj. Śląskiego przez Urząd Miasta 
Katowice

672 570,97 zł

2021-10-14
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