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I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. KATOWICE

Gmina M. KATOWICE Ulica POCZTOWA Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-002 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32-253-83-00

Nr faksu E-mail 
katowice@tpd.org.pl

Strona www www.katowice.tpd.or.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-09-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27789435600000 6. Numer KRS 0000131323
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Wiesiołek Jan- Prezes Zarządu, Gronczakiewicz Maria- 
Wiceprezes, Łabaj Danuta- Wiceprezes, Krzemiński Zbigniew- 
Wiceprezes, Ulfig Aleksandra- Skarbnik, Cacoń Mirosław– 
Sekretarz, Soboszczyk Janusz– członek Prezydium, Bryńska 
Barbara– członek, Wilk Bronisław– członek, Księżyk Maria– 
członek, Klimaszewska Krystyna– członek, Muszyńska Bożena– 
członek, Nowak Romuald– członek, Libor Artur– członek, Krawczyk 
Lidia– członek, Wójcicka Maria- członek, Ostalska Marta- członek, 
Nowara Barbara- członek

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

Bula Henryk - Przewodniczący
Smolorz Wiesława - Sekretarz
Szarpak Krystyna - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, 
jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, 
podmiotowość i godność, równość szans życiowych, 
a w szczególności:

1)     tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich 
rodzicom,
2)     przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, 
zachowań proekologicznych, 
3)     ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, 
złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, 
dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania 
i krzywdzenia dzieci,
4)     pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, 
komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw, 
5)     inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród 
rodziców 
i społeczeństwa,
6)     zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, 
upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków 
sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,
7)     łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i 
zapobieganie ich marginalizacji,
8)     wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
9)     upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód 
obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, 
samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

- współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, 
samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi itp.
- udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, leczeniu, rehabilitacji i 
terapii dzieci, poprzez prowadzenie placówek specjalistycznych 
- organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, 
wychowania , opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej 
oraz usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle 
chorego;
- prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki 
społecznej, w tym uzależnień, w szczególności alkoholizmu i 
narkomanii,
- upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem 
komunikacyjnym,
- organizacja środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania  
dziecka, zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i 
wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i 
rekreacji, krajoznawstwa i ekologii, 
- organizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- prowadzenie wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i 
dziecięcych promujących działalność TPD,
- pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na 
działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności 
charytatywnej.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

I - Prowadzenie Kół Przyjaciół Dzieci  
W roku sprawozdawczym na terenie województwa  śląskiego działało  301 Kół 
Przyjaciół Dzieci. Nowatorskim działaniem naszego oddziału jest działalność kół 
specjalistycznych:
-bezglutenowe
-speedrowerowe
-z dyskranią
-niepełnosprawnych ruchowo
-z cukrzycą
-z upośledzeniem umysłowym
-z fenyloketonurią
-edukacyjne

II - Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic
Na terenie ŚOR działają w sumie 52 ogniska wychowawcze i świetlice. Świetlice 
środowiskowe i ogniska wychowawcze wdrażają w swoje działania na rzecz 
profilaktyki i socjoterapii programy profilaktyczne – część z nich są to programy 
już sprawdzone i powielane inne są programami autorskimi świetlic TPD 
(„Aktywny bo bez nałogów”, „Spróbuj żyć”) dotowanymi przez Urzędy Miast i 
Gmin. W ramach programów prowadzone są w świetlicach zajęcia z 
psychologiem, pogadanki na temat uzależnień. Dzieciom zapewnia się również 
szereg atrakcji takich jak wyjścia do kina, na basen czy na kręgielnię,

wypoczynek dzieci i młodzieży

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka
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III - Prowadzenie wydawnictwa 
Od  wielu lat pod redakcją uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Świętochłowicach wydawany jest miesięcznik „To my!”. Poświęcony jest on w 
całości tematyce tolerancji, integracji i uspołeczniania Osób Niepełnosprawnych. 
Miesięcznik cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci, rodziców a także 
osób zainteresowanych tą tematyką. Wartym podkreślenia jest to, iż w całości 
redagowany jest przez mogące w ten sposób wyrazić się osoby 
niepełnosprawne.   

IV - Kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci
Upowszechnianie pozytywnego stosunku do świata przyrody i otoczenia poprzez 
przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Ziemi” oraz konkursów dotyczących istoty 
problemu zanieczyszczenia naszej planety: „Dbamy o piękno mojego domu 
Ziemi”(OM Kuźnia Raciborska), czy konkurs origami „Świat roślin i zwierząt” (OM 
Gliwice). Odbywające się przez cały rok wycieczki do ośrodka w Kaletach,  Mini 
Zoo oraz odbywające się tam zajęcia z hipoterapii dają możliwość dzieciom z 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Województwa śląskiego 
kontaktu ze zwierzętami, co pozwala kształtować w nich odruchu ochrony fauny i 
flory już od najmłodszych lat. 

V - Wspieranie Twórczości Artystycznej

-OM Sosnowiec udział dzieci w V Plenerze Plastyczno-Ekologiczny (całodniowy 
wyjazd do Koszęcina dla dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie),

-Koła Przyjaciół Dzieci przy ZSP w Rudniku przy udziale szkolnego koła 
teatralnego „Tik-Tak” zorganizowało koncert charytatywny „Dzieci Dzieciom” 
przedstawiono baśń „Kot w butach”. Zorganizowano również Festiwal 
Psychologii – „Bądź zdrów i ciesz się życiem”,

-Dzień otwarty dla przedszkolaków – przedstawienie: „Dary czterech wróżek” ale 
także Dzień Matki- uroczysty koncert z okazji Dnia Matki- program artystyczny, 
wokalny, instrumentalny i taneczny,

-OM Mysłowice organizacja Koncertu „Dzieci Dzieciom”

-udział OM z Siemianowic Śląskich w koncercie dla osób niepełnosprawnych 
„Jesienne impresje” w Akademii Muzycznej w Katowicach,
 
-Przegląd Twórczości Dziecięcej Świetlic Środowiskowych-
Socjoterapeutycznych z terenu Sosnowca, to cykliczna impreza od 1999r. 
promująca dzieci uzdolnione artystycznie- recytacja, taniec, śpiew (zdarza się 
twórczość własna dzieci),

-Oddział Miejski Tychy wspierał Przeglądy Artystyczne Przedszkolaków oraz 
Inscenizacje Bożonarodzeniowe Przedszkolaków, w których brało udział około 
800 dzieci.  

-Oddział Okręgowy w Częstochowie zorganizował serie koncertów i przeglądów 
artystycznych służących rozwojowi zainteresowań dzieci i młodzieży; przy 
współpracy z UM Częstochowy zrealizowano- Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni 
naszych korzeni” impreza o charakterze integracyjnym zespołów muzycznych z 
terenu miasta Częstochowy oraz powiatu, czy zaprezentowanie swoich 
osiągnięć podczas wystawy zorganizowanej z okazji Dni Częstochowy oraz 
uczestniczenie w projekcie „Śladami Czesława Miłosza” realizacja zadania 
(dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Katowicach Wydział Edukacji),

VI - Działalność zespołu muzycznego 
Zespół „Tolerancja”, który tworzą  m.in. osoby niepełnosprawne. Uświetnia swoją 
twórczością koncerty, imprezy plenerowe oraz bierze udział w licznych 
przeglądach, konkursach na terenie Województwa Śląskiego. W roku 2011 w 
marcu Zespół wystąpił jako jedna z gwiazd podczas Przeglądu zorganizowanego 
przez Annę Dymną.

VII - Działalność Biura Rzecznika Praw Dziecka TPD
Wspiera rodziny, udziela porad, podejmuje interwencję w sprawach dzieci, 
reprezentuje interesy dziecka i rodziny przed szkołą, sądem i innymi 
instytucjami. Biuro tworzy zespół interdyscyplinarny, w skład, którego wchodzą: 
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2-ch pedagogów, 2-ch psychologów oraz prawnik. Rzecznik Praw Dziecka w 
mijającym roku brał udział w VIII Debacie Oksfordzkiej na temat „Czy w XXI w. 
respektowana jest Konwencja Praw Dziecka?” dnia 21 marca w Miejskim 
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Nasz Rzecznik Praw 
Dziecka brał udział także w realizacji projektu Fundacji „Dzieci Niczyje – 
Bezpieczne dzieciństwo” dotyczącego działań związanych z przeprowadzaniem 
szkoleń przygotowujących przyszłe rodziny zastępcze oraz ciągłej współpracy z 
nimi.
 
VIII - Zimowy i letni wypoczynek
TPD jest organizatorem wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem rodzin 
najuboższych – organizuje półkolonie i wyjazdy wypoczynkowe oraz turnusy 
rehabilitacyjne a także  kolonie dla dzieci z chorobami: celiakia, fenyloketonuria. 
Wyjazdy organizowane są  w góry, nad morze oraz do Ośrodka TPD w 
Kaletach-Drutarnii. Kontynuowana jest współpraca z holenderską organizacją 
Stichting Ontvangt Kinderen (już 22 lata), dzięki której możliwy był wyjazd dzieci 
do rodzin holenderskich. W tym roku dzieci z OM Dąbrowa Górnicza swoje 
wakacje spędzili za granicą a mianowicie w Bułgarii. Dzięki Śląskiemu 
Oddziałowi Regionalnemu przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Kuratorium Oświaty, Miejskim 
Ośrodkom Pomocy Społecznej i Urzędów Miast oraz  środkom własnym 
Oddziałów TPD w 2011 roku około 4258 dzieci mogło skorzystać z kolonii 
wyjazdowych letnich oraz zimowych, półkolonii oraz małych form wypoczynku w 
miejscu zamieszkania. 

IX - Upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej i sportu 
TPD stara się wprowadzać zajęcia sportowe na wszystkich świetlicach, 
ogniskach wychowawczych, organizując Olimpiady Międzyświetlicowe lub 
poprzez akcje (OM Racibórz) Mikołajki na sportowo – konkursy sportowe dla 
dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Także działacze kół zachęcają dzieci i 
młodzież do udziału w imprezach sportowych. Dzięki współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji Skałka, OM w Świętochłowicach zorganizował całoroczne 
bezpłatne wyjścia na basen dla dzieci ze świetlicy, podobnie jak OP w 
Pszczynie, który w każdą sobotę zapewnia dzieciom ze swojej świetlicy wyjścia 
na basen. OP Cieszyn prowadził zajęcia sportowo-rekreacyjne, jako 
alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, tj. Zawody 
Pływackie i Turniej Sportowy Środowiskowych Ognisk Wychowawczych oraz 
stałe zajęcia na basenie i sali gimnastycznej. Oddział Okręgowy Częstochowa 
prowadzi szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia „Zdrowe dzieci to 
nasz kapitał”  pt. „Aktywność fizyczna oraz prawidłowe odżywianie gwarancją 
zdrowia dzieci i młodzieży”- dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w Warszawie.
Regularnie organizowane są zajęcia upowszechniające sport i kulturę fizyczną 
wśród podopiecznych TPD ŚOR. Między innymi organizowane są wyjazdy do 
Kalet mające na celu rozpowszechnianie sportu speedrowerowego a to za 
sprawą toru speedrowerowego należącego do TPD ŚOR i zamiłowania do tego 
sportu coraz większej liczby osób. Na torze odbywają się także treningi i zawody 
speedrowerowe dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy 
tworzą Śląską Ligę Speedrowerową Osób Niepełnosprawnych oraz dla 
wszystkich innych uczestników świetlic TPD chcących w przyszłości rywalizować 
o puchar w mistrzostwach speerowerowych.
Z inicjatywy Prezesa TPD ŚOR w 2010 roku powstało Koło Speedrowerowe, 
przy którym działa Klub Sportowy „TPD Kalety”. Po ogromnym sukcesie 
sportowym w 2010 roku, jakim niewątpliwie było zdobycie m.in. przez TPD-
owską drużynę z Kalet Wicemistrzostwa Ligii Regionalnej, rok 2011 zapowiadał 
się jeszcze bardziej ekscytująco i taki też był! Zdobycie przez naszą TPD-owską 
drużynę brązowego medalu Polskiej Ekstraligi Speedrowerowej oraz Drużynowe 
Mistrzostwo Okręgu, ale także indywidualne sukcesy naszych zawodników: 
Wicemistrzostwo Polski Młodzieżowców, II Wicemistrz Polski Młodzików, 
Wicemistrzostwo Śląska Juniorów oraz dwóch zawodników w finałach 
Mistrzostw Polski Seniorów. Niezmiernie ucieszyła nas informacja pod koniec 
roku o przyznaniu nam organizacji w Kaletach: Mistrzostw Europy Drużyn 
Klubowych w Speedrowerze w dniach 1-3 V 2012 r. Jest to dla nas ogromna 
szansa na rozpowszechnienie tego sportu w naszym regionie, kraju oraz 
możliwość sprawdzenia się naszej organizacji w tak ważnym wydarzeniu.
TPD ŚOR prowadzi także od 1983 r. Koło Przyjaciół Dzieci na Diecie 
Bezglutenowej
Na terenie Śląska jest około 1200 osób chorych na celiakię. Do Koła przy TPD 
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należy 300 Osób. Jesteśmy jedyną organizacją pomagającą tym chorym, m.in. 
poprzez zaopatrywanie w żywność, organizowanie wypoczynku i bieżące 
informowanie na temat choroby i jej leczenia. W ramach Koła prowadzimy 
sklepik bezglutenowy, który istnieje od 1991 r.
     
X - Organizacja imprez okolicznościowych i konkursów 
Każdy z naszych oddziałów bez wyjątku organizuje swoim podopiecznym szereg 
imprez okolicznościowych, w tym Mikołajki, Wigilię, Dzień Dziecka, Dzień Matki 
itp. Dzięki pomocy sponsorów i środkom własnym każdy uczestnik podczas 
spotkania z Mikołajem otrzymuje paczkę ze słodyczami lub upominek. Ideą tych 
imprez świątecznych organizowanych w świetlicach było przekazanie dzieciom, 
że i one mogą zostać Św. Mikołajem i dać innym to, co mogą i potrafią, czyli 
ciepły uśmiech, pomocną dłoń czy dobry uczynek. Oto kilka przykładów, jak 
obchodzono ten wyjątkowy dzień:

-OM Mysłowice był organizatorem imprezy mikołajkowej „I Ty zostań świętym 
Mikołajem” w ramach tego zorganizowano dwa spektakle teatralne oraz zabawę 
z wodzirejem, zaproszono Mikołaja i wręczono dzieciom słodkie upominki 
ufundowane przez firmę TAURON Katowice,

-Podopieczni OM z Dąbrowy Górniczej 11 XII brali udział w zorganizowanych 
mikołajkach BBC Dzieciom w Expo Silesia w Sosnowcu. Było tam 1500 dzieci z 
całego woj. jeden z wychowanków zdobył wyróżnienie w konkursie, „ Kim będę 
za 20 lat.„

-OM Dąbrowa Górnicza -13 i 15 grudnia 2011 r. zorganizowali już V edycję 
mikołajkowych spotkań, tym razem w kręgielni Orion dla 200 uczniów z 
dąbrowskich szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

-TPD Świętochłowice było współorganizatorem III Ogólnopolskiej Akcji 
Oddawania Krwi podczas imprezy „Motoserce” w dniu 01 maja na zamku w 
Chudowie,
-Po raz kolejny TPD wraz ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym 
współorganizowało imprezę „DREAMNIGHT AT THE ZOO”, która odbyła się 3 
czerwca. Zorganizowana dla osób niepełnosprawnych, małych pacjentów 
hospicjów i szpitali wraz z rodzicami. 

-Niektóre oddziały np. OM Kuźnia Raciborska i OM Siemianowice Śląskie w 
sposób nietypowy spędziły to święto a mianowicie w formie sportowej poprzez 
organizacje konkursów sportowych dostosowanych do dzieci w różnym wieku 
oraz poprzez zorganizowanie dla uczestników Turnieju Mikołajkowego w Piłce 
Siatkowej, 

-„Piknik integracyjny Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych- 
przełamujemy stereotypy” w ramach dotacji Miasta Świętochłowice. Piknik 
obfitował w liczne atrakcje dla zgromadzonych m.in. występy artystyczne, gry i 
zabawy

XI - Działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
Organizowanie szkoleń dla rodziców zastępczych i adopcyjnych przez Ośrodek 
Adopcyjno-Opiekuńczy TPD. Ośrodek udziela także pomocy w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych, rodzinnych. Pomaga w przezwyciężaniu kryzysów 
życiowych. Jako specjalistyczna placówka zaprasza rodziny, które gotowe są 
przyjąć i pokochać odrzucone, niechciane dziecko, kompleksowo przygotowują 
do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, prowadzą doradztwo 
psychologiczno-pedagogiczne oraz terapię krótkoterminową dzieci i młodzieży.

XII - Zbiórki żywności
Znaczna ilość oddziałów miejskich TPD bierze udział w akcjach zbiórek 
żywności organizowanych za zgodą Marszałka Województwa bądź też 
bezpośrednio przez Oddział lub we współpracy z innymi organizacjami lub 
osobami prywatnymi. I tak od roku TPD OM Mysłowice współpracuje z Polską 
Akcją Humanitarną z oddziałem w Krakowie z programu dożywianie dla dzieci ze 
szkół i świetlic środowiskowych „Pajacyk” otrzymane fundusze przekazywane są 
na zorganizowanie posiłków dla dzieci z ośrodka „Szansa”. TPD OM w 
Raciborzu za pośrednictwem ŚOR na podstawie decyzji Marszałka 
Województwa Śląskiego przeprowadziło na terenie miasta zbiórkę żywności na 
dożywianie dzieci poprzez organizację paczek żywnościowych dla 
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najbiedniejszych rodzin. Zbiórka ta odbywała się w przedświątecznych weekend 
17 grudnia w markecie TESCO oraz 18 grudnia w markecie R. Leclerc 
(zaangażowanych było ponad 30 wolontariuszy), podobnie jak w OM w Tychach 
trzy razy przeprowadzono zbiórkę żywności w hipermarkecie REAL (marzec, 
wrzesień, grudzień)– paczki przeznaczono dla potrzebujących mieszkańców 
miasta, dla Ośrodka Kolonijnego w Kaletach, dla Oddziału Powiatowego w 
Pszczynie ,

XIII - Pozyskiwanie środków finansowych
TPD pozyskuje środki finansowe na działalność statutową poprzez:
-dotacje
-darowizny
-nawiązki sądowe
-składki członkowskie
- sprzedaż cegiełek wartościowych, których dochód przeznaczamy na 
następujące cele:
a) dofinansowanie dzieciom z najuboższych rodzin 
wypoczynku letniego i zimowego, 
b) dożywianie dzieci w placówkach prowadzonych przez TPD 
oraz świetlicach szkolnych;
c) zakup żywności, lekarstw, odzieży, artykułów szkolnych,
materiałów do zajęć;
d) bieżących remontów, pokrycie utrzymania i doposażenia 
wszystkich placówek TPD.

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

województwo

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

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

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

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

50000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

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

- współpraca z organami władzy publicznej, administracją 
rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi 
oraz organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz 
środkami masowego przekazu,
- wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań 
mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie 
aktów prawnych dotyczących dzieci,
- promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, 
podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie 
interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed szkołą, 
placówką opiekuńczo – wychowawczą, sądem i innymi 
instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem,
- inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, 
wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka 
niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także 
po osiągnięciu pełnoletniości,
- upowszechnienie edukacji związanej z bezpieczeństwem 
komunikacyjnym,
- rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; 
organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych 
akcji dziecięcych,
- organizację współpracy międzynarodowej, wymianę 
doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki 
pedagogicznej Towarzystwa,
- prowadzenie działalności pedagogicznej,
- placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – rodzinne domy 
dziecka,
- placówki interwencyjne – pogotowia i rodzinne pogotowia 
opiekuńcze.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

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

- udzielenie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, 
inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających 
rodzinę,
- rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, 
organizację ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla 
rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz usamodzielniających 
się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i 
rodzin zastępczych,
- prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki 
uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,
- organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz 
śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, 
upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, 
inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości 
artystycznej oraz jej prezentacje,
- organizowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, 
pomocy metodycznej, wypracowanie i upowszechnianie 
programów społeczno – pedagogicznych wzbogacających pracę 
na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej 
społeczeństwa,
- inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z 
rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie 
możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań 
prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw 
edukacyjnych i dziecięcych, - placówki dla dzieci w wieku 
przedszkolnym (ogniska przedszkolne, grupy przedszkolne, 
przedszkola integracyjne, specjalne i inne), dziecińce wiejskie,
- szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno – wychowawcze (w 
tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii,
- placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy 
kształcenia i dokształcania dorosłych,
- placówki wsparcia dziennego jak: świetlice dziecięce, świetlice 
socjoterapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze,
- ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy 
rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej,
- placówki rehabilitacyjne: poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, 
turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i 
opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
- placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, 
obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, 
terapeutyczne, integracyjne), place gier i zabaw, ogrody 
jordanowskie i inne,
- poradnie: psychologiczno – pedagogiczne, rodzinne, 
rehabilitacyjne, społeczno – prawne, inne.
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 7,351,844.70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,758,228.50 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 484,403.40 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,212.21 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 172,807.30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,170,698.31 zł

0.00 zł

146,067.53 zł

4,985,460.78 zł

39,170.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 847,842.53 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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100,296.93 zł

357,596.33 zł

0.00 zł

67,212.00 zł

0.00 zł

322,105.27 zł

632.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1,124,720.67 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -149,118.58 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 26,743.32 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 42,439.15 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 4,567.41 zł

2 Dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego 7,859.51 zł

3 Dofinansowanie imprez sportowych 2,610.96 zł

4 Koszty administracyjne- badanie bilansu za rok 2012 7,380.00 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7,596,156.04 zł 42,439.15 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

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

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

f)pozostałe koszty ogółem:

6,343,995.60 zł 35,059.15 zł

633,521.98 zł 0.00 zł

0.00 zł

454,168.42 zł 7,380.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

164,470.04 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Warsztat Terapii Zajęciowej Wojsławice 1,068.91 zł

2 Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy 7,859.51 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej Hutka 260.40 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

123.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

67.9 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

11,796.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 22 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1054 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

78.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

45.00 osób

11.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

4.00 osób

e) inne osoby 18.00 osób

10.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

2.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 6.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 3,484,838.85 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

2,665,899.83 zł

2,401,488.83 zł

nagrody

premie

92,510.00 zł

171,901.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 818,939.02 zł

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

818,939.02 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 53,897.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 765,042.02 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

2,210.85 zł

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

0.00 zł

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

1,329.80 zł

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

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

5,355.78 zł

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

0.00 zł

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

5,355.78 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

nie dotyczy

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Działalność sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce, Wojsławicach, 
Ogorzelniku, Kaletach, Świętochłowicach i Sosnowcu finansowanych z 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

3,678,238.23 zł

2 Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego 61,281.00 zł

3 Prowadzenie Klubu Speedrowerowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie 
Speedrowera wraz z rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na 
terenie Miasta Kalety

2,000.00 zł

4 Prowadzenie Środowiskowych Świetlic Wychowawczych, Integracyjnych, 
Socjoterapeutyczne

513,150.04 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

5 Akcja lato 2011 113,673.84 zł

6 Realizacja zadań o charakterze jednorazowym, okolicznościowym np. pikniki 
integracyjne, dzień dziecka, wycieczki, konkursy itp.

617,117.67 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Świetlicy dla dzieci romskich 146,067.53 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Podatek dochodowy osób prawnych Pierwszy Urząd Skarbowy w 
Katowicach

2011-04-22

2 Kontrola w związku ze skargą klienta na 
nieprawidłowy stan sanitarny

Powiatowa Inspekcja Sanitarno- 
Epidemiologiczna

2011-06-09

3 Kontrola wykonania Zarządzenia z dnia 
21.06.2011

Powiatowa Inspekcja Sanitarno- 
Epidemiologiczna

2011-07-22

4 Kontrola zbiórki publicznej przeprowadzonej w 
Tychach z dn. 23-24.09.2011

Prezydent Miasta Tychy 2011-11-25

5 Ocena stanu sanitarnego obiektu- kontrola 
kompleksowa

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Chorzowie

2011-06-06

6 Działalność finansowa WTZ, prowadzenie 
dokumentancji, realizacja zadań

Ośrodek Pomocy Społecznej 2011-10-29

7 Wykorzystanie środków finansowych 
pozyskanych od gminy na realizację zadań 
publicznych w 2010 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Świętochłowicach

2011-11-02
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

-

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Jan Wiesiołek - Prezes 12.07.2012r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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