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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj  POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 46 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-048 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32 205 38 80

Nr faksu 32 445 37 54 E-mail spes@spes.org.pl Strona www www.spes.org.pl

2. Adres siedziby i dane

kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego 2004-05-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27102998200000 6. Numer KRS 0000014574

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Klimza-Masłowska Prezes Zarządu TAK

Krystyna Wierzba Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Bogna Latos 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

Maciej Żłobiński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Zięba Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Sławomir Gwioździk Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:

- udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego otwartego na 
integrację z osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi,
- udzielanie pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osobom 
niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj doświadczanej 
niepełnosprawności, która zwiększy możliwości ich niezależnego i 
samodzielnego życia,
- udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które z powodu 

niepełnosprawności, podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków 
do życia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 

podstawie statutu organizacji)      

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych

mających dostarczać wiedzy w zakresie zjawisk społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem położenia środowiska osób 
niepełnosprawnych,
2) wspieranie i realizowanie programów wydawniczych oraz działania
edukacyjne i informacyjne zmierzające do podnoszenia poziomu 
świadomości obywatelskiej oraz wspierające proces wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
3) prowadzoną w różnorodnych formach rehabilitację osób
niepełnosprawnych dotkniętych upośledzeniem umysłowym, zmierzającą 
do poprawy jakości życia, rozwoju, wzrostu sprawności i niezależności 
oraz wspierającą proces integracji osób z upośledzeniem umysłowym w 
społeczeństwie,
4) działania w obszarze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i
rehabilitacji, realizowane w szczególności poprzez udzielanie pomocy 
psychologicznej i prawnej oraz poprzez formy poradnictwa socjalnego - 

świadczone na rzecz osób i rodzin, które z powodu niepełnosprawności, 
choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych 
krytycznych wydarzeń znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Wspólnota św. Józefa (działa od roku 2010)

Ilość podopiecznych w roku 2013: 2 osoby. Zatrudnienie: 0 osób. Ochotnicy (wolontariusze):  2 osoby.

Od września 2010 roku dwójka naszych intelektualnie niepełnosprawnych podopiecznych, po śmierci 
swych rodziców, tworzy wspólnotę życia z sprawnymi przyjaciółmi (wolontariuszami). Jest to 
nieinstytucjonalne, rodzinne i wspólnotowe rozwiązanie problemu osamotnienia niepełnosprawnych 
intelektualnie. Jesteśmy przekonani, iż prawdziwą odpowiedzią na ich potrzeby jest Wspólnota. Misją 
Wspólnoty św. Józefa jest chrześcijańskie życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i w ten 
sposób udzielanie odpowiedzi na wezwania Ewangelii. Niepełnosprawni mieszkańcy Wspólnoty nadal 
uczestniczą w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, w sobotnich spotkaniach Wspólnot Spotkań oraz 
w obozach terapeutycznych. Korzystanie z wszystkich struktur terapeutycznych SPES umożliwia im 
utrzymanie i umacnianie dotychczasowych więzi z bliskimi osobami. Życie w Domu ma charakter 
rodzinny i pozbawione jest cech instytucjonalności. Nie ma w nim podziału na pensjonariuszy i 
personel. Wraz z mieszkańcami przebywają asystenci (wolontariusze), którzy zapewniają  
bezpieczeństwo emocjonalne i potrzebę budowania życzliwych relacji z drugim człowiekiem. 
Mieszkańcy na miarę swych możliwości aktywnie uczestniczą w codziennym życiu Domu, wykonując 
swoje obowiązki, zabezpieczając sprawy bytowe czy aktywnie wypełniając czas wolny. 

W  grudniu 2013 roku Stowarzyszenie wynajęło dom dla potrzeb Wspólnoty Św. Józefa w południowej 
dzielnicy Katowic. Podopieczni wraz z asystentami przeprowadzili się do nowego większego lokalu, co 
znacznie usprawniło wspólne życie. Ponadto trwają intensywne prace przygotowawcze do przebudowy 
i remontu domu zakupionego w 2012 roku oraz pozyskiwanie środków na jego adaptację.

2. Wspólnoty Spotkań i Obozy Terapeutyczne (działają od roku 1986)
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Ilość uczestników w roku 2013: 58 osób. Zatrudnienie: 0 osób. Ochotnicy (wolontariusze):  45 osób. 

Siedziby: Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12; Katowice, ul. Gliwicka 76; Katowice, 

ul. Młodzieżowa 10.

Uczestnikami Wspólnot Spotkań są osoby z upośledzeniem umysłowym, wolontariusze (młodzież szkół 
średnich, studenci, alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, pracujący i 
emeryci) pełniący rolę terapeutów (nazywamy ich asystentami) oraz rodzice osób niepełnosprawnych. 
Wspólnoty Spotkań funkcjonują w jedną sobotę w miesiącu przy katowickich parafiach („Koszutka”’ 
„Załęże”, „Giszowiec”). Istotą sobotnich zajęć jest „bycie razem” tych, którzy boleśnie doświadczają 
odrzucenia oraz ich pełnosprawnych przyjaciół – wolontariuszy. Organizujemy grupowe wyjścia 
integracyjne, np. do kręgielni czy planetarium. Wspólnoty realizują program integracyjny, 
socjoterapeutyczny oraz formacji chrześcijańskiej. Wszystkie aktywności uczestnicy realizują wspólnie 
(np. przygotowanie Agapy, uczestnictwo w wyjściach integracyjnych, czynności porządkowe). Obecna 
forma spotkań umożliwia pełniejsze zaangażowanie i jednoczenie się wszystkich uczestników oraz 
pogłębia wymiar wspólnotowy. Istotnym elementem jest żywa obecność Wspólnot w życiu danej 
parafii, życzliwe relacje z jej członkami. Wspólnoty Spotkań mają charakter otwarty i włączający 
parafian w służbę osobom niepełnosprawnym. 
Kontynuacją i podsumowaniem sobotnich spotkań są letnie i zimowe obozy wakacyjne. Formuła 
obozów zakłada pełną samodzielność i samowystarczalność grupy. Uczestnicy wraz z asystentami 
wspólnie przeżywają codzienność, która stwarza wiele naturalnych okazji (jak choćby przyrządzanie 
posiłków czy zakupy) do nabywania nowych umiejętności o charakterze społecznym. Życie na obozach 
staje się dla nas wzorem relacji we wspólnocie, w której realizuje się zasada miłości i 
odpowiedzialności, wydobywając najistotniejsze treści życia społecznego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż w organizowaniu zajęć sobotnich oraz wakacyjnych obozów 
bazujemy na służbie wolontariuszy. W ten sposób wychowujemy młodzież do przyjmowania 
współodpowiedzialności za słabszych członków społeczeństwa. 

3. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera OMI (działa od roku 1999)

Ilość uczestników w roku 2013: 30 osób. Zatrudnienie: 12 osób/10,25 etatów. Ochotnik (wolontariusz): 

4 osoby. Siedziba: Katowice, ul. Panewnicka 463. 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest miejscem codziennej rehabilitacji dorosłych osób z upośledzeniem 
umysłowym głębszego stopnia (w gronie uczestników znajdują się m.in. osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, osoby bez możliwości kontaktowania się werbalnego, osoby z autyzmem). Jest to 
też miejsce pracy, samorealizacji oraz godnego życia – dla osób, które z racji stopnia niepełnej 
sprawności, nie mają obiektywnych szans na podjęcie zatrudnienia.
Wszyscy uczestnicy Warsztatu korzystają z profesjonalnych programów terapeutycznych pracując na 
stanowiskach terapii opartych o aktywność: politechniczną (m.in. elementy stolarstwa), ogrodniczą 
(elementy uprawy roślin użytkowych), rękodzieła (elementy ceramiki, różnorodnych technik 
plastycznych). 

Pracownie produkują przedmioty o charakterze użytkowym (m.in. budki lęgowe dla ptaków, których 
odbiorcami są Lasy Państwowe oraz kartki okolicznościowe). Prowadzona terapia ma na celu poprawę 
stanu rozwojowego i wzrost samodzielności uczestników. 

Od października 2013 roku podjęliśmy współpracę z Franciszkańskim Wyższym Seminarium 
Duchownym pw. Św. Bonawentury z Katowic Panewnik. Klerycy - Franciszkanie odbywają praktyki 
pastoralne na terenie Warsztatu. Raz w tygodniu towarzyszą podopiecznym w ich codziennych 
zadaniach na terenie pracowni. 

4. Ośrodek Pomocy Kryzysowej (działa od roku 1994)

Ilość klientów w roku 2013: 549 klientów, 1070 osoby korzystające z pomocy w statystyce miesięcznej 
(w kolejnych miesiącach, narastająco), 2315 godzin usług. Średnie zatrudnienie: 5 osoby/3 etaty. 

Siedziba: Katowice, ul. Kościuszki 46.

Ośrodek świadczy bezpłatne usługi poradnictwa rodzinnego i socjalnego oraz pomocy prawnej, osobom 
znajdującym się w trudnych, a nierzadko, skrajnie dramatycznych sytuacjach życiowych. Klientami 
Ośrodka są osoby żyjące w ubóstwie, pozbawione podstawowych środków do życia, nie posiadające 
środków na sfinansowanie kosztów leczenia, opieki nad dziećmi, rehabilitacji bądź pomocy prawnej. 
Poszukują u nas pomocy rodziny zagrożone eksmisją, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, 
przeżywające kryzysy osobiste i rodzinne, mające trudności w uzyskaniu świadczeń i usług o 
charakterze socjalnym.
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Ponadto zespół Ośrodka realizował w roku 2013: Program Pomocy Prawnej, Program Edukacji 

Obywatelskiej "Twoje Prawa", Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej.

5. Program Edukacji Obywatelskiej „Twoje Prawa” (od roku 1999)

Ilość osób korzystających w roku 2013: średnio miesięcznie 6.000 unikalnych wizyt na stronach 

internetowego serwisu poradnika „Twoje Prawa”.

Od października 1999 roku, na naszych stronach internetowych publikujemy informator, zawierający 
kompleksowe omówienie regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów. Informator przygotowany w sposób przejrzysty i na przystępnym poziomie językowym, 
omawia uprawnienia do świadczeń, usług i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym 
oraz członkom ich rodzin. Nasza publikacja, dająca pełny (kompleksowy) i stale aktualizowany przegląd 
wymienionych zagadnień jest pierwszą tego rodzaju publikacją (dostępną on-line) w naszym kraju. Jak 
wskazują wyniki wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych w przeglądarce Google (zwykle w 
pierwszej 10 wyników) oraz statystyki wizyt, jest publikacją bardzo potrzebną, z której chętnie 
korzystają osoby potrzebujące pomocy informacyjnej i poradnictwa socjalnego. Odbiorcy projektu 
nabywają wyższych kompetencji obywatelskich, poprzez poznawanie przydatnych im procedur, zasad 
oraz regulacji prawnych. Ich działania będą cechować się wzrastającą skutecznością, co do 
rozwiązywania konkretnych problemów. Skuteczniejsze i bardziej racjonalne działania odbiorców 
projektu wpłyną również na poprawę jakości społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej; 
dotychczas często utożsamianej z niekompetencją, niezaradnością i postawami roszczeniowymi. W 
styczniu i lipcu 2013 roku zostały przygotowane i opublikowane dwie aktualizację internetowego 
Informatora.

6. Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej (od roku 1999)

W roku 2013, w ramach Programu Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej, zespół Ośrodka 
Pomocy Kryzysowej prowadził dalsze prace nad  projektem zmiany ustawy o rencie socjalnej, która 
miałaby uniemożliwić prowadzenie egzekucji z tego świadczenia na poczet długów cywilno-prawnych z 
wyłączeniem alimentów. Po zapoznaniu się z opiniami rządu projekt został zmodyfikowany i 
dopracowany poprzez przeniesienie proponowanej zmiany z ustawy o rencie socjalnej do ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Propozycję zmian ponownie 
przedłożyliśmy  podczas spotkań z Posłami na Sejm RP. Zabiegaliśmy, by projekt został zgłoszony jako 
inicjatywa ustawodawcza Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny  lub Parlamentarnego Zespołu 
ds. Osób Niepełnosprawnych.  Skierowaliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą  o 
wsparcie naszych starań poprzez wystąpienie do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej lub też zaskarżenie przepisów ustaw regulujących granice egzekucji,  
naruszających zasadę równości obywateli wobec prawa. Przesłaliśmy projekt do przewodniczących 
sejmowych komisji i zespołów: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka, Komisji Ustawodawczej, Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Zespołu 
Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, Zespołu Dobrych Zmian, Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i 
Rodziny, Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu – Światło Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich. Projekt wpłynął również do Kancelarii Prezydenta RP (Biura Polityki Społecznej, 
Biura Listów i Opinii Obywatelskich, Biura Prawa i Ustroju oraz do Doradcy Prezydenta RP Pana Henryka 

Wujca). Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o opinię dotyczącą zmian legislacyjnych do 
Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Kolejnym projektem, nad którym pracował zespół w roku 2013 był projekt zmian w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych w zakresie dochodu uprawniającego do przyznania świadczenia. Zakłada on 
niewliczanie do dochodu uprawniającego do świadczeń kwot umorzonych należności z tytułu zaległości 
czynszowej. Propozycję zmian przedłożyliśmy  podczas spotkań z Posłami na Sejm RP i zabiegaliśmy, by 
projekt został zgłoszony jako poselska inicjatywa ustawodawcza. We wrześniu 2013 r. skierowaliśmy 
pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wsparcie naszych starań zmierzających do  
wprowadzenia zmiany legislacyjnej w przedmiotowej sprawie. 

Zespół kontynuował również działania zmierzające do wdrożenia zmian proponowanych w 
przygotowanym przez Stowarzyszenie w roku 2010 projekcie nowelizacji do rozporządzenia w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej umożliwiającej tworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej 
uczestników warsztatu. Ponownie projekt został złożony na ręce Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w marcu 2013 roku. Równocześnie projekt został przekazany i omówiony w cyklu 
spotkań z Posłami na Sejm RP. We wrześniu 2013 r. wystosowaliśmy pismo do Pełnomocnika Rządu ds. 
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Osób Niepełnosprawnych z zapytaniem na jakim etapie  znajdują się  prace nad rządowym projektem 
zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

7. Program Pomocy Prawnej (od roku 2012)

Ilość klientów Ośrodka Pomocy Kryzysowej korzystających z Programu Pomocy Prawnej w roku 2013: 4 

osoby

W roku 2013 kontynuowaliśmy program współpracy pro bono z komercyjnie działającymi kancelariami 
adwokackimi i radcowskimi, które w drodze umowy zobowiązują się prowadzić bezpłatnie sprawy 
naszych klientów, wymagające reprezentacji i fachowego pełnomocnictwa w sądzie. Obecnie w naszym 
programie biorą udział cztery kancelarie. Trzy nich prowadziły w roku 2013 sprawy kierowanych przez 

nas klientów: 

Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy prowadziła dwie sprawy z zakresu: 
1. prawa spadkowego,

2. prawa karnego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie o stosowanie przemocy.

Kancelaria Prawnicza Marcin Dutkiewicz od roku 2012 do nadal prowadzi sprawę z zakresu prawa pracy 
dotyczącą sprostowania protokołu powypadkowego.

Kancelaria Adwokacka Ewa Brzezińska - Nowak od roku 2012 do nadal prowadzi sprawę z zakresu 
prawa karnego w postępowaniu przeciwko lekarce pogotowia ratunkowego, która nie udzieliła pomocy 
medycznej dziecku po przyjeździe na miejsce zdarzenia. 

8. Program Pomocy Dzieciom (od roku 2012)

Ilość rodzin korzystających w roku 2013: 12 rodzin z terenu całej Polski podejmujących trud 
całodobowej domowej opieki nad dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

W styczniu 2013 rozpoczęliśmy nabór wniosków do Programu Pomocy Dzieciom, który jest skierowany 
do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, opiekujących się dziećmi w ciężkim 
stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające przez całą dobę szeregu skomplikowanych zabiegów 
pielęgnacyjnych oraz wysoce specjalistycznego podtrzymania funkcji życiowych (respirator, 
gastrostomia). Aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących pozyskaliśmy bazy ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, hospicjów, parafii, kościoła katolickiego z terenu 
całego kraju. Wszystkie te instytucje otrzymały  informacje o naborze wniosków do Programu. 
Zgłoszenie udziału  w nim nie wymaga ze strony rodzin czasochłonnych czynności. Składanie i 
weryfikacja wniosków odbywa się online, w dostępnej przez Internet bazie danych, bez konieczności 
składania jakichkolwiek dokumentów w wersji papierowej. Dopiero rodziny wybrane przez nas spośród 
ogółu wnioskujących i wstępnie zakwalifikowane do uzyskania stypendium, przesyłają pełną 
dokumentację medyczną oraz potwierdzającą dochody (w tym opinię lokalnego ośrodka pomocy 
społecznej) celem weryfikacji. Rodziny te odwiedzamy również w miejscu zamieszkania. 
Stypendystami  Programu są dzieci wymagające ciągłego wsparcia funkcji życiowych za pomocą 
respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego, całodobowej pielęgnacji i czujności 
opiekunów. Zwykle nie są w stanie poruszyć świadomie żadną częścią ciała, nie kontrolują potrzeb 
fizjologicznych, nie mówią. Nasza pomoc dociera do tych rodzin, które z różnych względów "nie potrafią 
się przebić" z apelami o pomoc do opinii publicznej. Do tych, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi 
problemami pozostają osamotnieni. Nasz Fundusz udziela stałych, comiesięcznych świadczeń 
finansowych, które mogą być rozdysponowane przez rodzinę na bieżące potrzeby, zgodnie z własną 
oceną sytuacji (dla jednych najpilniejszą potrzebą będzie czynsz, dla innych zakup żywności lub leków). 
W Programie Pomocy Dzieciom docieramy do rodzin z terenu całej Polski, które pod każdym względem 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji: mają bardzo skromne dochody i żyją w niedostatku a dziecko 
znajduje się w ciężkim stanie klinicznym.
Po przyznaniu świadczenia nie jest również potrzebne dokumentowanie wydatków i przesyłanie faktur 
celem wypłaty kolejnych transz środków (ścisłe określanie kategorii możliwych wydatków, zasadniczo z 
wyłączeniem potrzeb bieżących, oraz konieczność ich dokumentowania jest rozwiązaniem obecnie 
najczęściej stosowanym w obszarze pozarządowej pomocy socjalnej). O szczegółowym przeznaczeniu 
środków z comiesięcznego świadczenia decyduje rodzina (podobnie jak w przypadku stypendiów 
oświatowych dla zdolnej młodzieży czy też świadczeń rodzinnych). Ponadto, rodzina może otrzymać 

Druk: MPiPS 5



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

651

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 

innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

dodatkowe środki celem pokrycia jednorazowych i pilnych wydatków (jak zakup specjalistycznego 
sprzętu, spłata zadłużenia czynszowego czy wyposażenia mieszkania). O ile zidentyfikowane zostaną 
trudności rodziny o krytycznym znaczeniu dla sprawowania opieki (np. złe warunki mieszkaniowe) 
wspieramy rodzinę w ich rozwiązaniu. 
Do pierwszej edycji Programu zgłosiło się ponad 500 rodzin z całej Polski. Posiadane przez nas zasoby 
finansowe pozwoliły nam na objęcie stałą pomocą 12 rodzin podejmujących trud całodobowej 
domowej opieki nad dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny w I edycji Programu tj. od maja 2013 

do kwietnia 2014 otrzymywały od nas świadczenia w średniej wysokości 800 zł miesięcznie.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536, z późn. zm.), a także 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
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji 

życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób

Realizacja usług w 
obszarze pomocy 

społecznej, w 
szczególności porady 
specjalistyczne, mające 
na celu niesienie 

pomocy osobom i 

rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji i 
przeżywającym 
różnorakie trudności, w 
tym poradnictwo 

małżeńskie i rodzinne, 
poradnictwo socjalne 

oraz poradnictwo 

prawne.

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność w zakresie 
zdrowia psychicznego 

świadczona przez 
psychologów i 

psychoterapeutów

86.90.E

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji 

życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób

Udzielanie wsparcia 

finansowego i 

rzeczowego rodzinom 

wychowującym 
poważnie 
niepełnosprawne 
dzieci, znajdującym się 
w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej i 
finansowej

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja 

różnorodnych działań 
rehabilitacyjnych 

(edukacja, socjoterapia, 

rehabilitacja zawodowa 

i społeczna, zajęcia 
ogólnousprawniające i 
integracyjne) - 

prowadzone w ramach 

takich placówek jak 

warsztat terapii 

zajęciowej czy 
wspólnoty spotkań 
mających na celu 
poprawę sytuacji 
określonej grupy 
społecznej, jaką jest 
środowisko osób 
niepełnosprawnych 
dotkniętych 
upośledzeniem 
umysłowym oraz 
członków ich rodzin

94.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność związaną z 
przystosowaniem 

zawodowym osób 

upośledzonych 
umysłowo 
wspierającym proces 
ich integracji ze 

społeczeństwem, 
prowadzoną na terenie 
takich placówek jak 

warsztat terapii 

zajęciowej

88.10.Z
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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 wyników/zysków i strat) 1,795,111.69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 449,598.21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 789,153.83 zł

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działania w obszarze 
pomocy społecznej 
zapewniające 
schronienie 

(zakwaterowanie, 

wyżywienie, nadzór 
ochronny) oraz 

niezbędną pomoc i 
opiekę osobom z 
upośledzeniem 
umysłowym, o 
ograniczonej zdolności 
do samodzielnego 

funkcjonowania, 

pozbawionym wsparcia 

ze strony rodzin - 

realizowaną w takich 
placówkach jak 

mieszkanie chronione, 

zespół mieszkań 
chronionych, dom 

mieszkalny, 

wspólnotowy dom życia 
lub dom pomocy 

społecznej

87.20.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 

więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 

informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 165,903.95 zł

e) Pozostałe przychody 390,455.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

117,320.00 zł

443,880.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 153,811.20 zł

9,235.00 zł

19,961.48 zł

77,268.46 zł

46,791.75 zł

0.00 zł

554.51 zł

2.4. Z innych źródeł 252,043.92 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

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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego

3,407,218.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem

577,440.37 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Ośrodek Pomocy Kryzysowej 264,994.56 zł

2 Warsztat Terapii Zajęciowej 155,499.08 zł

3 Mieszkanie Chronione 35,873.98 zł

1 Mieszkanie Chronione 35,873.98 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 828,056.57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 561,200.00 zł
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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 -456.94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 20,147.42 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: 1,262,244.87 zł 506,147.13 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

450,055.15 zł 288,859.44 zł

769,006.41 zł 217,287.69 zł

0.00 zł

63.71 zł

33,129.12 zł

9,990.48 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 

przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 

późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

2 Program Pomocy Dzieciom 24,415.21 zł

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

9,990.48 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,094,066.82 zł

706.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 11



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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

21.0 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. 0,5 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)

13.4 etatów

8.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

34.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 538,209.34 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

501,015.58 zł

492,607.84 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 8,407.74 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 37,193.76 zł

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

538,209.33 zł

w 

tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 350,477.98 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 187,731.35 zł

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
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)

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

44,850.78 zł

0.00 osób

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)

w 

tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

45.00 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)

w 

tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

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

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie

sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1 Wspieranie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w 
tym przewlekle chorych, 

poprzez integrację z 
otoczeniem i aktywizację 
społeczną

Poradnictwo specjalistyczne 

realizowane przez Ośrodek 
Pomocy Kryzysowej 

Stowarzyszenia na Rzecz 

Niepełnosprawnych SPES

Urząd Miasta Katowice 68,000.00 zł

2 Współfinansowanie 
działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia SPES

Działalność związana z 
przystosowaniem zawodowym 

osób upośledzonych umysłowo 
wspierającym proces ich 
integracji ze społeczeństwem

Urząd Miasta Katowice 49,320.00 zł

3 Współfinansowanie 
działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia SPES

Działalność związana z 
przystosowaniem zawodowym 

osób upośledzonych umysłowo 
wspierającym proces ich 
integracji ze społeczeństwem

Urząd Miasta Katowice 443,880.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

8,600.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 14

Kwota z pkt. 7 została wyliczona w następujący sposób:
Łączną kwotę wynagrodzeń z pkt. 1 podzielono przez 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje o strukturze zatrudnienia i wynagrodzeń 
znajduja się w raporcie opublikowanym na stronie internetowej 
Stowarzyszenia SPES (www.spes.org.pl) na str. 20



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 (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Więcej szczegółowych informacji w "Sprawozdaniu merytorycznym i finansowym za rok 2013", które publikujemy na 
naszej stronie internetowej: www.spes.org.pl

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grzegorz Sikora - Dyrektor 
Programów Stowarzyszenia 

SPES / 11.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Śląski Urząd Wojewódzki na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 1

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

Druk: MPiPS 15




