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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica ANDRZEJA Nr domu 12 A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-061 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32-251-75-33

Nr faksu 32-251-75-33 E-mail anioly@anioly24.pl Strona www www.anioly24.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27755397400000 6. Numer KRS 0000009221

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

Monika Bajka Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Daria Mejsner Członek Zarządu TAK

Maciej Rogóż 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

Anna Borowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aleksander Kałuża Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Karolina Morawiec Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- pomoc społeczna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- ochrona i promocja zdrowia,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 2 i w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w art. 4 ust. 1 pkt 
1—32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do realizacji powyższych celów Stowarzyszenie zdąża, przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów prawa, poprzez:
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek 
opiekuńczo -wychowawczych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży, 
a także organizowanie programów leczniczych, edukacyjnych, 
profilaktycznych i innych grupowych i indywidualnych form opieki, 
pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- prowadzenie i wspieranie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i 
resocjalizacyjnej,
- prowadzenie obiektów i placówek sportowych oraz organizowanie sekcji 
sportowych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej, 
psychoterapeutycznej oraz innych indywidualnych i grupowych form 
pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
- organizowanie oraz udział w  konferencjach, seminariach, warsztatach i 
szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących 
funkcjonowania organizacji pozarządowej,
- przyznawanie wyróżnień osobom i podmiotom, które mają szczególne 
zasługi na rzecz Stowarzyszenia oraz osób wykluczonych,
- współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, 
administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi a 
także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami 
fizycznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia poprzez wspólną 
realizację działań, projektów, programów, imprez i innych,
- wspieranie organizacji pozarządowych m.in. poprzez wsparcie 
merytoryczne oraz udzielanie dotacji, darowizn, nagród w obszarach 
zgodnych z celami Stowarzyszenia,
- wspieranie osób fizycznych m.in. poprzez udzielanie stypendiów, dotacji, 
darowizn, nagród w obszarach zgodnych z celami Stowarzyszenia,
- prowadzenie badań społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu 
problematyki społecznej, wychowania, kultury, sportu, i edukacji,
- organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek 
Stowarzyszenia,
- pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług i czynności 
wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz osób 
pozostających na marginesie życia społecznego z wykorzystaniem 
billboardów, środków masowego przekazu i własnych publikacji.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało swoje cele 
statutowe, poprzez:
1. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w 
Katowicach Załężu, składającej się z:
- świetlicy terapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
- świetlicy terapeutycznej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
- świetlicy terapeutycznej dla dzieci w starszym wieku szkolnym
2. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy 
podwórkowej w dzielnicy Katowice Załęże
3. Prowadzenie Socjoterapeutycznego klubu Młodzieżowego 
4. Prowadzenie Psychoprofilaktycznego Programu dla dzieci i młodzieży w 
Chorzowie Batorym
5. Prowadzenie Palcówki Wsparcia Dziennego w formie pracy 
wychowawców podwórkowych w Chorzowie Centrum
6. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej z 
elementami pracy ulicznej w Sosnowcu Juliuszu
7. Prowadzenie Poradni Rodzinnej:
- projekt "Uskrzydlamy! Partnerstwo ku przyszłości" - program aktywizacji 
społeczno-zawodowej i indywidualnej asysty, przeciwdziałający 
wykluczeniu społecznemu i przywracający na rynek pracy osoby dorosłe
- projekt Poradnictwa Specjalistycznego dla rodzin
8. Program Akademia Rozwoju Talentów
9. Program Poznaj Świat

Ponadto Stowarzyszenie realizowało swoje cele, poprzez:
1. Organizację wolontariatu 
2. Organizację akcji charytatywnych
3. Organizację projektów społecznych
4. Organizację praktyk i staży
5. Współpracę z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami, mediami
6. Współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami publicznymi niższego 
stopnia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie w roku 2018 prowadziło działalność w:
- Katowicach Ząłężu
- Chorzowie batorym
- Chorzowie Centrum
- Sosnowcu Juliuszu.

Najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia w w roku 2018:
- Rozpoczęcie działalności nowej Placówki w Sosnowcu Juliuszu
- Zatrudnienie wychowawcy i odbudowanie zespołu w Chorzowie Batorym
- Kontynuacja i rozwój pracy Poradni Rodzinnej
- Rozwijanie Anielskiej Akademii Talentów (poszerzenie oferty, ilości uczestników i stworzenie zaplecza rozwojowego i socjalnego 
dzieciom, aby nie czuły się „gorsze” od swoich rówieśników podczas zajęć zewnętrznych)
- 20 osób wsparte przez Poradnię Rodzinną ukończyło kursy zawodowe
- 5 osób odbyło staże zawodowe
- 18 osób wspartych przez Poradnię Rodzinną podjęło pracę
- wszystkie dzieci uzyskały promocję do kolejnej klasy
- 10 młodych klubowiczów uczestniczyło w stażach i praktykach
- 10 młodych klubowiczów było zaangażowanych w wolontariat na rzecz młodszych dzieci i poza Stowarzyszeniem -  
wykorzystując nabyte wcześniej doświadczenia i umiejętności oraz pozyskując nowe
- wygrana w konkursie na realizację 2--letniego projektu unijnego z zakresu poszerzania dostępu do usług społecznych i 
zdrowotnych osobom wykluczonym społecznie z Katowic i Chorzowa
- wdrożenie amerykańskiego programu Best Year Yet - systemu zarządzania przez cele dla liderów wyższego i średniego szczebla 
– docenienie przez Amerykanów naszych osiągnięć na polu społecznym oraz rozwoju w zakresie zarządzania organizacją 
skutkujące dofinansowaniem wdrażania programu
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Najważniejsze efekty i rezultaty działań w 3 miastach.

KATOWICE - 3 Świetlice Terapeutyczne i Klub Młodzieżowy
- 70 dzieci miesięcznie objętych działaniami Placówek
- ponad 750 zajęć edukacyjnych i reedukacyjnych
- prawie 2000 zajęć socjalnych (kąpiele, zajęcia higieniczne i kosmetyczne)
- ponad 2100 zajęć z zakresu treningu zadaniowego i samoobsługi
- ponad 900 zajęć specjalistycznych
- prawie 1000 zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego i rozwoju zainteresowań
- ponad 30 wizyt lekarskich dla Podopiecznych Placówki (opieka dentystyczna, psychiatryczne, neurolog)
- prawie 750 godzin kontaktów i spotkań konsultacyjno-wychowaczych z rodzinami/opiekunami podopiecznych
- prawie 400 godzin spotkań ze służbami działającymi na rzecz dzieci z Placówek w Katowicach Załężu

KATOWICE - Placówka Podwórkowa
- 257 dzieci
- ponad 240 dyżurów ulicznych
- 95 zajęć organizujących czas wolny
- 86 zajęć sportowych
- 74 zajęć judo
- 123 godz. zajęć animacyjnych
- 52 godz. zajęć profilaktycznych
- 117 godz. zajęć socjoterapeutycznych
- 44 spotkania -- współpraca ze środowiskiem lokalnym

CHORZÓW CENTRUM
- 485 osób, w tym 90 dzieci i młodzieży – podopiecznych Placówki Podwórkowej
- 906 godz. działań animacyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych oraz pedagogicznych
- 152 godz. warsztatów ulicznych
- 77 godz. treningów piłki nożnej
Uczestnicy wzięli udział w:
- 7 wyjściach edukacyjnych i kulinarno---sportowych
- 2 wyjazdach edukacyjnych
- 2 rajdach socjoterapeutycznych
172 godziny poświęcono pracy na rzecz otoczenia wychowanków, w tym:
- odświeżono 3 chorzowskie podwórka
- zorganizowano 2 pikniki integracyjne
- przeprowadzono 55 spotkań (trwających łącznie ponad 38 godzin) z rodzicami i opiekunami wychowanków
- przeprowadzono 39 spotkań (trwających łącznie 30 godzin) z przedstawicielami szkół, placówek oświatowych, a także 
przedstawicielami lokalnego systemu wsparcia oraz chorzowskich organizacji pozarządowych

CHORZÓW BATORY
- 270 osób w programie
- 15 dzieci – stała grupa Anielskiego Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży
Około 1200 godz. bezpłatnych zajęć animacyjnych i treningów sportowych na boiskach i placach w Chorzowie oraz w Miejskim 
Domu Kultury BATORY, w tym:
- 90 dyżurów ulicznych
- 130 zajęć sportowo – ruchowych
- 122 zajęcia animacyjno – edukacyjne
- 465 zajęć z zakresu treningu zadaniowego
- 45 zajęć socjoterapeutycznych oraz z zakresu otwartej komunikacji
- 25 zajęć z treningu zachowań społecznych
- 125 zajęć edukacyjnych i reedukacyjnych
- 50 zajęć kulinarnych z elementami edukacyjnymi
- 32 wyjścia kulturalno-sportowe
- 55 kontaktów z instytucjami i służbami społecznymi w dzielnicy
- 465 kontaktów z rodzinami uczestników programu

SOSNOWIEC JULIUSZ
- 41 dzieci – stała grupa Klubu Aktywności (placówka wsparcia dziennego)
- ponad 1400 godz. warsztatów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
- ponad 1460 razy dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych, socjoterapeutycznych, 
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animacyjnych i innych
- 50 osób skorzystało z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: matematyczne i naukowo--techniczne oraz z języka 
angielskiego
- 2 pikniki dla społeczności lokalnej
- 18 wyjść kulturalno---sportowych
- 4 wycieczki i 2 rajdy
- 536 spotkań i kontaktów z otoczeniem wychowanków, tj. z przedstawicielami lokalnych instytucji oraz z rodzicami i 
opiekunami. W sumie prawie 230 godz.

PRACA Z RODZINAMI
- 50 osób - indywidualne wsparcie asystentów
- 20 osób - odbyło kursy zawodowe
- 5 osób -- odbyło staże zawodowe
- 18 osób -- podjęło pracę
Formy wsparcia:
- Asysta rodzinna i indywidualna (konsultacje wychowawcze, pomoc psychologiczna, mediacje, interwencje kryzysowe itd – 804 
godz.)
- Kształtowanie postaw proaktywnych (warsztaty: 220 godzin; wyjścia – 7, wyjazdy – 4, pikniki - 3)
- Aktywizacja zawodowa (pomoc prawna – 25 godz, doradztwo zawodowe – 26 godz, obsługa komputera – 59 godz, spotkania z 
pracodawcami – 4, wizyty studyjne w firmach – 6, warsztaty – 27 godz)

ANIELSKA AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW
- 23 dzieci uczestniczy w nauce języka angielskiego
- 34 dzieci bierze udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe: matematyczne i naukowo-- techniczne
- 2 dzieci kontynuuje indywidualny program nauki matematyki
- 31 dzieci podnosiło swoje kompetencje w Lille Bit Academy w zakresie nowoczesnych technologii i programowania
- 35 dzieci -- nauka i doskonalenie czytania metodą symultaniczno--sekwencyjną
- 24 godz. zajęć dla najmłodszych podopiecznych, regularne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technologii klocków Lego
- 30 dzieci bierze udział w terapii logopedycznej
- 2 osoby uczestniczą w zajęciach logorytmicznych
- Wszystkie przedszkolaki zostały objęte Metodą Dobrego Startu
- 10 dzieci wymagających specjalistycznego wsparcia ze względu na specyficzne potrzeby objęto opieką Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (3 osoby) oraz Centrum Medycznego 
INCORPORE (7 osób).
- 29 dzieci uczestniczy w Akademii Judo
- 2 dziewczynki kontynuują udział w zajęciach akrobatycznych w cyrkowej szkole SK Talent
- 131 dzieci uczestniczyło w regularnych treningach piłki nożnej
- 5 dzieci kontynuuje naukę pływania w szkole pływackiej
- 49 dzieci uczestniczy w Akademii Tańca (street dance, break dance, taniec nowoczesny)
- 25 dzieci tworzy Grupę Wokalno–Teatralną
- 2 osoby biorą udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Chorzów
- 1 osoba rozwija swoją pasję w Pracowni Malarskiej Piotra Naliwajko

ANIELSKIE LATO
- 8 tematycznych tygodni w 4 lokalizacjach
- Ponad 250 uczestników
- Blisko 1000 godzin działań przez 5 dni w tygodniu przez 2 miesiące
- 6 wycieczek poza śląsko---zagłębiowską aglomerację
- Ponad 20 wyjść kulturalno---sportowych
- 35 zaangażowanych wolontariuszy. 15 osób, firm, instytucji i organizacji wspierających
- 2 pikniki integracyjne

OBOZY LETNIE
- 9 obozów dla ponad 100 dzieci ze śląskich dzielnic biedy
- „Anielskie Wakacje z Węglokoksem – projekt w ramach którego 100 dzieci z placówek wsparcia dziennego z Katowic, 
Chorzowa, Gliwic i Rudy Śląskiej wyjechało na 5 obozów.  Akcja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Energii 
Krzysztofa Tchórzewskeigo
- 3 obozy terapeutyczne dla ponad 50 dzieci organizowane przez Dom Aniołów Stróżów
- Obozy rozwijające pasje -- 12 dzieci, które w ciągu roku pracują nad rozwojem swoich pasji oraz rozwiązaniem problemów i 
trudności, wyjechało na obozy organizowane lub sfinansowane przez Aniołowych partnerów (Fundacja TDJ, Fundacja Śląskie 
Anioły, firma AS Inter Silesia); - Obóz akrobatyczny nad morzem; - 2 obozy piłkarskie na Jurze Krakowsko–Częstochowskiej oraz 
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, obóz rozwojowy w Hucisku na Jurze, obóz taneczny i taneczno–rekreacyjny w 
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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

813

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Dąbkach nad Bałtykiem).

WOLONTARIAT
- ponad 350 wolontariuszy
- ponad 4000 godzin wolontariackich w programach
- prawie 200 wolontariuszy - pomoc w akcjach

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

W opraciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, Stowarzyszenie 
prowadziło Placówki Wsparcia Dziennego tj.
1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego 
Katowice Załęże (składająca się z 3 Świetlic 
Terapeutycznych)
2.Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy 
podwórkowej w Katowicach Załężu
3. Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy 
wychowawców podwórkowych w Chorzowie 
Centrum
4. Placówka Wsparcia Dziennego w formie 
opiekuńczej z elementami pracy ulicznej w 
Sosnowcu Juliusz

Ponadto prowadzenie Poradni Rodzinnej, w tym 
realizacja projektu Poradnictwa 
Specjalistycznego dla rodzin.

Prowadzenie Socjoterapeutycznego Klubu 
Młodzieżowego w Katowicach Załężu.

88.99.Z 41 996,41 zł

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

1. Prowadzenie Psychoprofilaktycznego 
Programu dla Dzieci i Młodzieży w formie Klubu 
Aktywności dla dzieci i młodzież oraz Pracy 
Ulicznej w Chorzowie Batorym. Program 
realizowany w partnerstwie z Miejskim Domem 
Kultury w Chorzowie Batorym.
2. Realizacja programu Anielska Akademia 
Rozwoju dla dzieci i młodzieży ze wszystkich 
Placówek Stowarzyszenia.
3. Realizacja programu Poznaj Świat w formie 
wyjść kulturalno-sportowych, rajdów, 
wycieczek, organizacji akcji letnich i zimowych 
oraz obozów terapeutycznych

88.99.Z 5 818,68 zł

3

promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy

Realizacja projektu "Uskrzydlamy!Partnerstwo 
ku przyszłości" finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt dwuletni, zakończony 31 
lipca 2018 r.., swoimi działaniami obejmował 
reintegracje społeczną, zawodową i edukacyjną 
osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem 
społecznym, zamieszkujące Katowice i Chorzów, 
a w szczególności dzielnice Załęże i Batory. 
Projekt ten realizowany był w partnerstwie 
wielosektorowym, gdzie Stowarzyszenie było 
liderem. Rezultatem prowadzonych działań było 
m.in. ukończenie przez 20 osób kursów 
zawodowych oraz podjęcie pracy przez 18 osób.

88.99.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) 1 934 603,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 823 725,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 84 781,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 22 953,17 zł

d) przychody finansowe 2 116,50 zł

e) pozostałe przychody 1 027,77 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 charytatywnej

Stowarzyszenie na podstawie nowelizacji 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, jak również Statutu 
Stowarzyszenia, w okresie 
sprawozdawczym prowadziło sprzedaż 
przedmiotów darowizny, której celem było 
zebranie środków na działania statutowe 
Stowarzyszenia. Działania te prowadzone 
były na zasadzie "pozostała sprzedaż 
detaliczna prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach (w 
szczególności przedmiotów darowizny). 
Darowizny zostały pozyskane w ramach 
szeroko zakrojonej działalności promocyjnej 
Stowarzyszenia.

47.19.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

1 73.11.Z

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadziło działalność gospodarczą wyłącznie 
jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie w ramach działalności gospodarczej prowadziło:
- sprzedaż kartek świątecznych (Wielkanoc 2018 i Boże Narodzenie 2018) - kartki były 
specjalnie zaprojektowane i dedykowane Stowarzyszeniu
- usługi reklamowe i promocyjne wynikające ze współpracy z partnerami Stowarzyszenia
- sprzedaż specjalnie dedykowanych Stowarzyszeniu przedmiotów tj, filiżanki, kubki, apaszki i 
poszetki.
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 747 671,40 zł

2.4. Z innych źródeł 174 036,97 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 130 448,15 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 69 183,71 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

1 Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w tym 3 świetlice terapeutyczne 23 504,90 zł

2 Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej 4 651,26 zł

3 Program pracy z młodzieżą i dorosyłymi, w tym działalność Socjoterapeutycznego Klubu 
Młodzieżowego, Poradni Rodzinnej

13 707,10 zł

4 Programy rozwojowe dla dzieci i młodzieży 5 818,68 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 74 511,28 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 938 383,83 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

938 383,83 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:

900,00 zł

163 062,64 zł

523 925,80 zł

36 829,79 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)

22 953,17 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 223 487,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -33 216,12 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 961 086,14 zł 69 183,71 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

1 600 237,12 zł 69 183,71 zł

117 997,12 zł 0,00 zł

10 512,37 zł

2,30 zł

232 336,55 zł

0,68 zł 0,00 zł

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 12 440,80 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

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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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)

33 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)

24,70 etatów

32 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

18 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)

81 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

81 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 042 096,35 zł

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

1 038 623,75 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 

3 472,60 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)

5 301,94 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)  

1 930,72 zł

206 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  OKw 
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)

146 osób

w 
tym:

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

146 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

206 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

800 204,90 zł

780 679,78 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 19 525,12 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 241 891,45 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 73 740,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 964 883,75 zł

Druk: NIW-CRSO 12



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

6 940,00 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)

Wynagrodzenie pkt 4 dotyczy zapłaty za wykonanie 
czynności nie związanych z pełnieniem funkcji członka 
Zarządu

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 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
formie pracy podwórkowej 
realizowanej prze 
wychowawce w dzielnicy 
Katowice Załęże

- dotarcie do dzieci i młodzieży 
nie objętej w jakikolwiek 
sposób systematyczną pomocą i 
wsparciem
- prowadzenie działań 
animacyjnych, 
socjoterapeutycznych, 
profilaktycznych
- tworzenie alternatyw dla 
spędzania wolnego czasu
- wsparcie społeczności lokalnej

Urząd Miasta Katowice 55 000,00 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

4 245,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
formie specjalistycznej - 
świetlicy Specjalistycznej w 
dzielnicy Katowice Załęże

- zapobieganie deficytom 
rozwojowym, edukacyjnym, 
społecznym i zdrowotnym 
umożliwiające równy start 
wobec konstruktywnych grup 
rówieśniczych
- wparcie rodzin w procesach 
opiekuńczych, wychowawczych
- pomoc socjalna
- wsparcie dziecka i rodziny w 
sytuacjach kryzysowych
- zwiększenie dostępu do 
edukacji, kultury, wypoczynki
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu
- prowadzenie działań 
korekcyjnych, terapeutycznych, 
socjoterapeutycznych
- profilaktyka uzależnień

Urząd Miasta Katowice 334 656,40 zł

3 Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego w ramach 
zadania pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównania 
szans tych rodzin i osób.
Projekt - BLIŻEJ

- zwiększenie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
- zwiększenie wiedzy rodziców z 
zakresu prawidłowej opieki nad 
dziećmi 
- poprawa relacji między 
rodzicami a dziećmi 
- wzmacnianie więzi rodzinnych, 

- wspieranie rodziny w jej 
prawidłowym funkcjonowaniu

Urząd Miasta Katowice 5 100,00 zł

4 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
formie pracy wychowawców 
podwórkowych, w ramach 
projektu: Razem można 
więcej - aktywizacja 
społeczna osób z dzielnicy 
Chorzowa-Centrum, 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.

- wspieranie młodzieży oraz ich 
rodzin w prawidłowym 
funkcjonowaniu;
- przeciwdziałanie powstawaniu 
problemów związanych z 
funkcjonowaniem młodzieży i 
ich rodzin lub rozwiązywanie 
tych problemów na wczesnym 
etapie ich pojawiania się
- aktywizacja społeczna i 
wsparcie społeczności lokalnej
- prowadzenie działań 
animacyjnych, 
socjoterapeutycznych, 
profilaktycznych
- pomoc w rozwoju psychicznym 
i fizycznym

Urząd Miasta Chorzowa 119 723,00 zł
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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

5 Projekt: USKRZYDLAMY! 
Partnerstwo ku przyszłości, 
współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Integracja społeczna i 
zwiększenie szans na rynku 
pracy kobiet i mężczyzn 
zamieszkałych na terenie 
Katowic i Chorzowa, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzielnic Załęża i Batorego, 
marginalizowanych lub 
zagrożonych marginalizacją 
społeczną, poprzez 
przełamywanie barier 
utrudniających aktywność 
społeczną i zwiększenie 
zdolności do zatrudnienia. 
Projekt realizowany jest w 
partnerstwie wielosektorowym

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

217 553,91 zł

6 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
formie opiekuńczej z 
elementami pracy ulicznej w 
ramach projektu Nasza 
Świetlica-Nasze okno na 
świat, w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego
na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności do usług opieki 
dziennej dla dzieci i młodzieży 
(27) zamieszkującej teren
rewitalizowanej dzielnicy Juliusz 
Miasta Sosnowca w postaci 
utworzenia Placówki. Od 
1.01.2018 realizacja działań 
profilaktycznych, edukacyjnych, 
wspierających rozwój  
kompetencji kluczowych i 
umiejętności społecznych. 
Projekt jest realizowany w 
formalnie zawartym 
partnerstwie złożonym z 
jednostki samorządu 
terytorialnego oraz partnera
należącego do sektora 
pozarządowego.

Urząd Miasta Sosnowca 206 350,52 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Bajka - Prezes Zarządu
Daria Mejsner - Członek Zarządu
Maciej Rogóz - Członek Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu 2

2019-07-15
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