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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina GLIWICE

Powiat GLIWICE

Ulica UL. ZWYCIĘSTWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 322382205

Nr faksu E-mail d.soilam@fundacjarozyczka.pl Strona www www.fundacjarozyczka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-10-18

2013-11-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24276421800000 6. Numer KRS 0000399191

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

DOROTA SOILAM PREZES ZARZĄDU TAK

KATARZYNA SZERSZEŃ-
DANIELEWICZ

WICEPREZES 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

ALICJA HAŁA-WAWRZAK RADA FUNDACJI TAK

JOANNA MELZIG RADA FUNDACJI TAK

KACPER HEINE RADA FUNDACJI TAK

"FUNDACJA RÓŻYCZKA"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej 
osób szczególnie tego potrzebującym, w tym: prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej, prowadzenie świetlic środowiskowych; dzieci i 
młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; rodziców 
samotnie wychowujących dzieci; dzieci chorych i niepełnosprawnych; 
innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w tym ofiarom przemocy; ofiar 
klęsk żywiołowych; ograniczenie szkód społecznych spowodowanych 
bezdomnością osób opuszczających zakłady karne; prawidłową 
organizację wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych przez 
Kodeks Karny z 1998 roku, pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych 
problemów z adaptacją do życia na wolności, organizowanie środowisk 
lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i 
odpłatnej poprzez: organizację, prowadzenie i nadzorowanie zajęć dla 
niepełnosprawnych i potrzebujących; wsparcie finansowe i pomoc 
rzeczową rodzinom, rodzinom samotnie wychowującym dzieci oraz innym 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w tym 
ofiarom przemocy; organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
dożywiania dzieci; organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających 
promować ochronę zdrowia dzieci i i młodzieży; finansowanie kosztów 
leczenia; pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków 
farmaceutycznych; dofinansowanie schronisk dla samotnych rodziców, 
młodzieży, ośrodków kuratorskich i świetlic środowiskowych; zakup 
podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin; 
organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych oraz pomocy w nauce; 
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; fundowanie stypendiów 
socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży; organizowanie i udział w 
finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieży; organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, 
mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu 
wykształcenie i osiągnięciu samodzielności; organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu wsparcie psychologiczno-doradcze 
osób wchodzących lub powracających na rynek pracy; organizowanie i 
finansowanie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy, ofiar katastrof i klęsk 
żywiołowych; organizowanie i finansowanie akcji mających na celu 
inicjowanie aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, 
społecznie i zawodowo; wspieranie osób uzdolnionych sportowo; 
edukacja poprzez sport; organizowanie i finansowanie akcji mających na 
celu promocję lokalnych i krajowych atrakcji turystycznych; organizowanie 
i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie 
osób niepełnosprawnych; upowszechnianie wśród społeczeństwa 
instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych 
wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego 
uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację; organizacja i 
finansowanie akcji, warsztatów i szkoleń na rzecz walki z uzależnieniem i 
szeroko rozumianymi patologiami społecznymi, współpraca z ośrodkami 
leczenia uzależnień, organizacjami promującymi zdrowy styl życia; 
organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z 
celami Fundacji; organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z 
realizacją celów Fundacji; inne działania służące realizacji celów 
statutowych; tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych mających 
na celu zarówno pomoc osobom opuszczającym zakłady karne, jak 
również szeroko pojęte dobro i bezpieczeństwo społeczne; wpływanie na 
ograniczenie zjawiska recydywy; sprawowanie dozoru nad osobami 
skazanymi oraz sprawowanie dozoru nad osobami zwalnianymi z 
zakładów karnych; propagowanie problematyki o charakterze 
penitencjarnym i postpenitencjarnym ; utrzymywanie współpracy z 
instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi w celu realizacji wspólnych 
działań określonych statutem; inicjowanie i wspieranie badań naukowych 
mających na celu zapobieganie przestępczości i uaktywniania społecznej 
readaptacji osób skazanych; pozyskiwanie środków na rzecz projektów 
realizowanych przez Fundację; udzielanie pomocy osobom skazanym oraz 
ich rodzinom, szczególnie w zakresie pomocy: moralnej, prawnej, 
poradnictwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

200

0

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

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób szczególnie tego potrzebujących, w tym: 
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej; prowadzenie świetlic środowiskowych; dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej lub materialnej; rodziców samotnie wychowujących dzieci; dzieci chorych i niepełnosprawnych; innych osób 
oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w tym ofiarom przemocy; 
ofiar klęsk żywiołowych. 
Główne działania Fundacji w 2020 roku:
1. Prowadzenie placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Gliwicach przy ulicy Fiołkowej 24. W zajęciach uczestniczyło 
50 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Rodzaj schorzeń - to niedorozwój umysłowy w stopniu 
znacznym i umiarkowanym, Zespół Downa, MPD, epilepsja oraz uszkodzenia wzroku. W 2020 r. Warsztaty funkcjonowały w 
stanie pandemii, co wiązało się z dwukrotnym zawieszeniem zajęć w terminach: 
- 12 marca -6 lipca
- 19 października - 18 stycznia 2021
     Zawieszenie zajęć miało miejsce na polecenie Wojewody Śląskiego z dnia 11.03.2020 r. na podstawie art. 11 1 ustawy z dnia 
2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID019, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2.
      W okresie zawieszenia zajęć prowadziliśmy pracę zdalną. Wznowienie działalności WTZ nastąpiło 6 lipca 2020 r. w 
warunkach reżimu sanitarnego określonego w rekomendacjach Min. Zdrowia, dotyczących działalności placówek pobytu 
dziennego, w tym Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
       Ponadto na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 15 maja 2020 poz. 871 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem 
COVID-19 oraz wytycznych GIS MZ Prezes Zarządu Fundacji "Różyczka" wydała zarządzenie z dn. 3 lipca 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa COVID-19 w okresie zagrożenia 
epidemiologicznego. Zajęcia zostały wznowione na nowych zasadach zgodnych z w/w wdrożoną procedurą bezpieczeństwa. 
2. Finansowanie miesięcznej rehabilitacji podopiecznych. 
3. Wsparcie Ośrodka Kuratorskiego poprzez dofinansowanie dożywiania oraz wypoczynku. 
4. Zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych.
5. Finansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 
6. Pomoc w finansowaniu eksperymentalnego leczenia podopiecznej Fundacji Różyczka. 
7. Pomoc finansowa w postaci stałych opłat za przedszkole, zakup leków oraz podręczników i przyborów szkolnych.
8. Zawarcie umów o darowiznę z podmiotami biznesowymi. 
9. Kampania 1% z której przychód wyniósł 309.489.29 zł.
10. Realizacja zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
- Realizacja usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. 
11. Realizacja projektu grantowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami".
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Pomoc społeczna. Poprawa sytuacji życiowej, 
zdrowotnej i materialnej osób szczególnie tego 
potrzebujących, w tym: dzieci i młodzieży z 
rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej, rodziców samotnie wychowujących 
dzieci, dzieci chorych i niepełnosprawnych a 
także innych osób oraz rodzin wielodzietnych, 
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej. Wspieramy ośrodek kuratorski, w 
którym codziennie opiekujemy się kilkunastoma 
do kilkudziesięciu dzieci pochodzących ze 
środowisk patologicznych, dzieci biednych i 
zaniedbanych. Organizujemy dożywianie i 
wypoczynek dla tych dzieci. Codziennie 
pomagamy także ludziom którzy borykają się z 
problemem biedy, bezrobocia, nałogami i 
problemami zdrowotnymi. Finansujemy 
leczenie, operacje, lekarstwa, specjalistyczne 
leczenie różnymi metodami, protezy itd. 
Pomagamy też w bieżącym leczeniu bardzo 
wielu dzieci i osób - w kosztach jakie muszą 
ponosić na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, 
badania, rehabilitacje - dzięki temu mogą 
pokonywać chorobę, Pomagamy także 
realizować bieżące potrzeby osób szczególnie 
tego potrzebujących.

88.10.Z 210 817,51 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dochód ze sprzedaży produktów i usług 
wykonywanych przez niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i 
znacznym uczestników warsztatu terapii 
zajęciowej w ramach realizowanego 
indywidualnego programu rehabilitacji 
podczas prowadzonych zajęć w 
pracowniach warsztatowych. Są to 
działania podejmowane w ramach 
programu rehabilitacyjnego. Służy to 
nabyciu podstawowych umiejętności w 
zakresie samodzielności w życiu 
codziennym a także poszerzania 
umiejętności zawodowych. Uczestnicy 
warsztatów wykonują w pracowniach 
rękodzieło. Podniesienie poziomu 
zaangażowania społecznego osób 
niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności (lub 
równoznaczne) na terenie miasta Gliwice, 
poprzez realizację usług asystenta osoby 
niepełnosprawnej - wsparcie w dostępie do 
rehabilitacji, świadczeń, edukacji, pracy, 
wypoczynku i innych sfer życia. Działania o 
charakterze wspierającym na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez asystentów osób 
niepełnosprawnych, mające na celu 
realizację potrzeb określnych przez 
beneficjenta zadania, na zasadzie 
współdziałania osoby niepełnosprawnej i 
asystenta, które mają aktywizować 
wybraną grupę. Celem głównym jest 
podniesienie poziomu zaangażowania 
społecznego osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności.

85.52.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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309 489,29 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 270 588,25 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 778 280,88 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 759 985,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17 519,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 776,88 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 179 907,46 zł

2.4. Z innych źródeł 18 295,88 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 449 485,27 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 210 817,51 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

1 034 628,00 zł

235 960,25 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:

0,00 zł

44 745,15 zł

135 162,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 141 449,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 399,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 679 929,17 zł 210 817,51 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

1 618 535,33 zł 210 817,51 zł

15 120,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

840,62 zł

45 433,22 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Pomoc społeczna. Poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób szczególnie tego 
potrzebujących, a tym: dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 
rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci chorych i niepełnosprawnych, a także innych 
osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej. Wspieramy ośrodek kuratorski, w którym codziennie opiekujemy się kilkunastoma do 
kilkudziesięciu dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, dzieci biednych i zaniedbanych. 
Organizujemy dożywianie i wypoczynek dla tych dzieci. Codziennie pomagamy także ludziom, 
którzy borykają się z problemem biedy, bezrobocia, nałogami i problemami zdrowotnymi. 
Finansujemy leczenie, operacje, lekarstwa, specjalistyczne leczenie różnymi metodami, protezy 
itd. Pomagamy też w bieżącym leczeniu bardzo wielu dzieci i osób - w kosztach jakie musza 
ponosić na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, badania, rehabilitacje - dzięki temu mogą pokonywać 
chorobę. Pomagamy także realizować bieżące potrzeby osób szczególnie tego potrzebujących.

210 817,51 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 0,00 zł

0,00 zł
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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)

15 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)

12,38 etatów

15 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

0 osób fizycznych

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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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 885 717,15 zł

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

885 717,15 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)

6 364,50 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 181,46 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

707 497,97 zł

593 143,76 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

114 354,21 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 178 219,18 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 458,70 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 873 258,45 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

16 158,71 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 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa dla osób z niepełną 
sprawnością w stopniu 
umiarkowanym i znacznym.

Urząd miasta Gliwice 113 866,50 zł

2 Realizacja usług asystenta 
osoby niepełnosprawnej

Celem głównym jest 
podniesienie poziomu 
zaangażowania społecznego 
osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności na 
terenie miasta Gliwice, poprzez 
realizację usług asystenta osoby 
niepełnosprawnej - wsparcie w 
dostępie do rehabilitacji, 
świadczeń, edukacji, pracy, 
wypoczynku i innych sfer życia. 
Działania o charakterze 
wspierającym.

Urząd Miasta Gliwice 122 093,75 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

11 108,72 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. 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

DOROTA SOILAM Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa dla osób z niepełną 
sprawnością w stopniu 
umiarkowanym i znacznym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 024 800,00 zł

2021-10-15
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