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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 2021-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica KS. BPA.  H.  BEDNORZA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-384 Poczta KATOWICE Nr telefonu 322099469

Nr faksu E-mail dwojka@vp.pl Strona www www.stowarzyszeniedwojka.katowice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-25

2010-06-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27274969000000 6. Numer KRS 0000078678

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

Anna Sadowska Prezes zarządu TAK

Marian Stolecki Z-ca Prezesa ds 
organizacyjnych

TAK

Marzena Szostek Skarbnik TAK

Jolanta Koczorowska Sekretarz TAK

Leszek Cyroń Członek Zarządu TAK

Marek Domański Członek Zarządu 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

Liliana Trzewik - Wieczorek Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marian Rok Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KATOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "DWÓJKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz 
ogółu społeczności.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako 
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego z 
zastrzeżeniem, że nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na 
działalność, o której mowa w pkt 1 
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego jako odpłatną i 
nieodpłatną w następujących obszarach
1 79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki
2 85.60.Z     Działalność wspomagająca edukację
3 86.90.E     Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana
4 87.90.Z     Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
5 88.99.Z     Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
6 93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
7 94.99.Z     Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana
Statutowa działalność Stowarzyszenia nie jest działalnością gospodarczą i 
może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna w 
zakresie:
1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
2. Inicjowania i prowadzenia grup spotkaniowych, samopomocowych oraz 
innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, 
które przeszły lub chcą przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenia zajęć terapeutycznych, samorozwojowych i integracyjnych 
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. turystyki i krajoznawstwa; 
10. organizowania wyjazdów terapeutycznych, integracyjnych i 
wypoczynkowych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez obozy, 
zimowiska, wycieczki;
11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
12. promocji i organizacji wolontariatu;
13. organizowania centrów integracji społecznej
14. inspirowaniu i promowaniu nowych metod działań w zakresie 
aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Głównym celem Stowarzyszenia jest profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, 
przeciwdziałanie uzależnieniom jako zjawiskom społecznym, reintegracji 
społecznej. Promowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie wszelkim 
uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz wspieranie i realizacja działań 
służących pomocy  dla osób już uzależnionych oraz osób z ich otoczenia.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania 
pomocowe, edukacyjne, oświatowe oraz działania w obszarze kultury, 
sportu i rekreacji, służące profilaktyce oraz ograniczaniu społecznych, 
grupowych i indywidualnych skutków wypływających z uzależnienia. 
Stowarzyszenie szczególną wagę przykłada do działań służących 
kształtowaniu aktywnych postaw obywateli oraz poprawy jakości życia. 
Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami 
równoprawności, szacunku i tolerancji.
Działania statutowe Stowarzyszenia służące propagowaniu zachowania 
trzeźwości w życiu codziennym, upowszechnianiu wiedzy o przyczynach i 
skutkach uzależnienia oraz możliwościach rozwiązywania problemów z 
tym związanych, dotyczą w szczególności:
a) przeciwdziałania złym tradycjom i obyczajom przyczyniającym się do 
wszelkiego rodzaju uzależnień oraz przeciwdziałania i zapobiegania 
zjawisku używania środków odurzających przez dzieci i młodzież,
b) podejmowanie działań w kierunku utrzymywania stałej abstynencji 
członków Stowarzyszenia oraz wspierania postaw trzeźwościowych i 
motywujących do zachowania abstynencji wśród osób dotkniętych 
problemem uzależnienia,
c) pomocy i współpracy w podejmowaniu właściwych decyzji i stosownych 
działań wobec i na rzecz osób i środowisk osób uzależnionych, przez osoby 
współuzależnione oraz instytucje realizujące zadania wynikające z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
d) mobilizacji społeczności do działań na rzecz przeciwdziałania 
alkoholizmowi i organizacji pomocy służącej osobom dotkniętym skutkami 
tego problemu,
e) poprzez osobistą abstynencję, dawanie dobrego przykładu innym i 
tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia,
f) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w 
kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w 
rodzinie, najbliższym otoczeniu, zakładzie pracy, środowisku,
g) prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie wiedzy o 
uzależnieniach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie 
idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia – szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży,
Działania statutowe Stowarzyszenia poświęcone inicjowaniu i realizacji 
programów pomocy dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, będącej 
skutkiem problemu uzależnienia, dotyczą w szczególności:
1. przeciwdziałania patologiom towarzyszącym uzależnieniom, w tym 
zjawisku przemocy w rodzinie,                 
2. prowadzenia działań ukierunkowanych na reintegrację społeczną osób z 
problemem uzależnienia i wyrównywanie szans ich rodzin,  
3. przeciwdziałania zjawisku bierności wobec bezrobocia oraz 
niepodejmowania odpowiedzialności za byt osobisty i rodzinny przez 
osoby dotknięte problemem uzależnienia,    
4. organizacji różnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym 
materialnej i finansowej, dla rodzin dotkniętych biedą w  wyniku 
współuzależnienia,         
5. organizacja przedsięwzięć służących utrwalaniu postanowienia o 
zachowaniu abstynencji, w oparciu o pomoc i współpracę rodzin i 
otoczenia osób uzależnionych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-23 3



W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:
W ramach działań Stowarzyszenia K.S.T. „Dwójka”  

L.p. Rodzaj prac/działań                                       liczba odbiorców       ilość spotkań
1 Cykliczne spotkania społeczności                            1176              31
1A Cykliczne spotkania społeczności – on line                    206              31
2 Samopomocowa grupa wsparcia                             253              37
3 Porady i informacje telefoniczne                             647               0
4 Porady w ramach pierwszego kontaktu                     135               0
5 Organizacja spotkania z Mikołajem                             36               1
6 Spotkań Zarządu Stowarzyszenia                              30               4
7 Wyjazd integracyjno-turystyczny - KORBIELÓW             29               1
8 Spotkania T.S.K.T. w Katowicach                              138               8
9 Spotkania R.Z.K.i.S.A. woj. śląskiego                      84               1
10 Organizacja obozu terapeutyczno – integracyjnego     72               1
11 Spotkań „Teatr z naszego placu”                             181              24
12 Zabawa karnawałowa                                              34               1
13 Walne Zebranie Sprawozdawcze                             39               1
14 Warsztaty interpersonalne i teraputyczne                     37               2
15 Spotkanie z gitarą                                                     45               1
16 Grzybobranie                                                             20               1
 RAZEM                                                                       2380                   145    oraz 782 porady

 W ramach Centrum Społecznościowe Szopki – etap I  
                                                                                                        liczba odbiorców   ilość spotkań
 Spotkanie z animatorem w ramach działalności Klubu SZOPKI           551            31
 Warsztaty asertywność i komunikacja                                             9                     1
 Warsztat eliminacja zachowań aspołecznych                                    28                     4
 warsztaty Zmiana niesatysfakcjonującej pracy                                    13                     2
 warsztaty Wzmocnienie samokontroli                                            12                     2
 Spotkanie - Dzień Matki i Dziecka                                                    20                     1
 Piknik integracyjny                                                                            16                     1
 Spotkanie integracyjne - kręgielnia                                                    30                     1
 Zabawa karnawałowa - maskarada                                                      14                     1
 Udział w obozie terapeutyczno – integracyjnym                            17                     1
 Wyjazd Korbielów                                                                            23                  1
 Wyjazd grzybobranie                                                                      8                     1
 Inicjatywa lokalna – „Wieczór z gitarą i poezją”                                    45                     1
 Inicjatywa lokalna "Szyjemy maseczki dla mieszkańców Katowic"      13                     2
 Inicjatywa lokalna - wolontariat  
        (pomoc Seniorom w zakupach, pies w covidzie itp)                            32                    18
    ZAJĘCIA i SPOTKANIA ON-LINE
 Spotkanie z animatorem w ramach działalności Klubu SZOPKI –  spotkanie on line 68 11
 Warsztat - "„Medyczne i społeczne problemy uzależnienia od 
         alkoholu kobiet dla życia rodzinnego i seksualnego” – spotkanie on line                 17  3
  Warsztaty decupage – spotkanie on line                                                                 27  3
                                                                                  RAZEM                               943  85

 W ramach Klubu Seniora „Nasz CzAs”   
                                                                                                liczba odbiorców  ilość spotkań
1 Spotkanie z animatorem w ramach działalności 
        Klubu „Nasz CzAs” oraz „akcja codziennie szklanka soku”        2958                          103
2 Warsztaty komputerowe                                                           29                            1
3 Wyjazd integracyjny – wycieczka Muzeum Świętochłowice   41                            1
4 Wyjazd integracyjny – wycieczka Złoty Potok                           37                            1
5 Wyjazd integracyjny – wycieczka Bobolice - Mirów                   30                            1
6 Wyjazd integracyjny – wycieczka Olsztyn k/Częstochowy           32                            2
                                                                      RAZEM        3127                          109

Łącznie w okresie sprawozdawczym w zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie uczestniczyło 6450 osób (osobowo 576 
osób), które realizowane były w ramach 339 spotkań o różnym charakterze oraz udzielono wsparcia w ramach I-go kontaktu i 
telefonicznego 782 osobom.
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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

6450

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Głównym celem realizacji zadania, była 
abstynencja osób uzależnionych, która jest 
koniecznym warunkiem do osiągnięcia stanu 
myślenia, zachowań oraz relacji międzyludzkich i 
społecznych, zwanego trzeźwością. Cel ten został 
osiągnięty, w wymiarze, którego niestety nie da 
się zwymiarować czy tez określić liczbowo. 
Przyjętą miarą osiągnięcia celu realizacji jest 
ilość osób, które skorzystały z oferty organizacji, 
ilość nowych osób, które podpisały deklaracje 
członkowskie, zmiana statusu społecznego (np. z 
osoby bezrobotnej na czynną zawodowo), 
podjęcie lub ukończenie szkoły średniej, 
uczestnictwo w grupach terapeutycznych, 
samopomocowych i rozwojowych jak również 
poprawa w relacjach rodzinnych.

94.99.Z 953,57 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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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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja "Obozu terapeutyczno-
integracyjno-rozwojowego - Sulejów 2020". 
Zadanie miało na celu wsparcie osób z 
rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem uzależnień oraz 
doświadczających przemocy.
Realizacja w/w odbywała się przez:
-zwiększenie kompetencji wychowawczych 
rodziców/opiekunów prawnych w zakresie 
profilaktyki i zachowań ryzykownych,
- umiejętność spędzania wolnego czasu  bez 
przemocy i środków uzależniających, 
- motywowanie do abstynencji i utrwalanie 
trzeźwości wśród osób uzależnionych- 
promowanie trzeźwego stylu życia

86.90.E 0,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo

Organizacja wyjazdu integracyjno - 
turystycznego Korbielów 2020, którego 
celem było osiągnięcie integracji rodzin z 
szeroko rozumianym problemem uzależnień 
i przemocy, zapobieganie patologiom 
społecznym oraz marginalizacji społecznej. 
Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu 
spędzana wolnego czasu, kształtowanie 
nowych form wypoczynku i jego trzeźwego 
modelu. Zadanie o charakterze 
poznawczym, integracyjnym i rozwojowym. 
Pokazanie osobom uzależnionym oraz ich 
bliskim, że bez używek można przeżywać i 
dostrzegać piękno otaczającego nas świata, 
bawić się, śpiewać itp.

79.12.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Organizacja "Obozu terapeutyczno-integracyjno-
rozwojowego - Sulejów 2020". Zadanie miało na 
celu wsparcie osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem uzależnień oraz 
doświadczających przemocy.
Realizacja w/w odbywała się przez:
-zwiększenie kompetencji wychowawczych 
rodziców/opiekunów prawnych w zakresie 
profilaktyki i zachowań ryzykownych,
- umiejętność spędzania wolnego czasu  bez 
przemocy i środków uzależniających, 
- motywowanie do abstynencji i utrwalanie 
trzeźwości wśród osób uzależnionych- 
promowanie trzeźwego stylu życia

86.90.E 1 089,97 zł
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3 436,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 357 202,43 zł

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) 411 913,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 373 752,63 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 32 376,29 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 784,91 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13 114,00 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

w 
tym:

249 279,51 zł

0,00 zł

85 272,92 zł

22 650,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-23 7



2.4. Z innych źródeł 38 161,20 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 6 050,27 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 154,30 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: 412 246,75 zł 2 154,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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

313 103,09 zł 2 154,30 zł

32 376,29 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,21 zł

65 393,94 zł

1 373,22 zł 0,00 zł

1 Zakup paczek dla dzieci na "Spotkanie z Mikołajem" 1 089,97 zł

2 Zakup owoców na spotkania Klubu Seniora "Nasz CzAs" 279,77 zł

3 Naprawy maszyn do szycia w związku z akcją "Szyjemy maseczki dla mieszkańców miasta" 273,80 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

10 840,00 zł

2 274,00 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 60 649,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

5 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)

1,94 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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11 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

138 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 170 816,21 zł

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

170 816,21 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)  

889,66 zł

9 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

9 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

121 047,97 zł

121 047,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49 768,24 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 20 739,92 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 150 076,29 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)

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

1 „TRZEŹWO MYŚLĘ – 
TRZEŹWO POSTĘPUJĘ”

Głównym celem zadania była 
abstynencja osób 
uzależnionych, która jest 
koniecznym warunkiem do 
osiągnięcia stanu, który 
zazwyczaj nazywamy 
trzeźwością, który to stan 
pozwala na coraz bardziej 
konstruktywne  i 
odpowiedzialne formy działania 
i zachowania. Jednak nie mniej 
ważne było wsparcie oraz 
udzielenie informacji osobom z 
otoczenia osób uzależnionych 
(osoby współuzależnione, 
rodziny – dzieci i młodzież). 
Ważnym aspektem zadania było 
odnowienie oraz  umocnienie 
zaufania do osób uzależnionych.

Prezydent Miasta Katowice 85 694,06 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

6 230,27 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 "TRZEŹWO MYŚLĘ - 
TRZEŹWO POSTĘPUJĘ"

Celem działania była odbudowa 
i umacnianie zerwanych bądź 
naderwanych przez alkohol i 
inne środki psychoaktywne 
więzi rodzinnych, integracja 
rodzin oraz poprawa 
funkcjonowania w życiu czyli 
poprawa jego jakości. Pokazanie 
, propagowanie i promocja 
nowych niealkoholowych, 
alternatywnych formy 
spędzania wolnego czasu  i 
wypoczynku. Pokazanie, 
przypomnienie i nauka 
zachowań proekologicznych 
oraz jak można obcować z 
przyrodą  i kulturą w innej, 
lepszej rzeczywistości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach

22 650,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Centrum Społecznościowe 
SZOPKI

Głównym celem zadania była 
poprawa funkcjonowania 
społecznego oraz wzmocnienie 
potencjału zawodowego osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z obszarów 
objętych programem 
Rewitalizacji Miasta Katowice

Miasto Katowice
Europejski Fundusz Społeczny

116 932,42 zł

2 Wzmocnienie wsparcia osób 
w wieku senioralnym oraz 
ich środowiska rodzinnego

Celem głównym zadania była 
integracja osób w wieku 
senioralnym (60+) 
zamieszkujących tereny objęte 
Programem Rewitalizacji Miasta 
Katowice, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Miasto Katowice
Europejski Fundusz Społeczny

106 155,96 zł
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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)

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie przeprowadziło kilka akcji społecznych związanych ze stanem epidemii
- akcja szycia maseczek dla mieszkańców miasta, szpitali i hospicjum, w której udział wzięło 26 osób i uszyto ponad 
3500 szt maseczek
- akcję wspieramy Seniorów (robienie drobnych zakupów, wyprowadzenie psów osób w Covidzie, przewóz seniorów 
do punktów szczepień, lekarzy itp) w której udział wzięło 18 osób
-akcję rozwożenia obiadów dla klientów DPS w której udział wzięło 12 osób

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dominika Janda, Marian Stolecki Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-23
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