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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. GLIWICE

Powiat M. GLIWICE

Ulica ZWYCIĘSTWA Nr domu 1 Nr lokalu 1

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 500170518

Nr faksu E-mail 
stowarzyszeniegtw@gmail.co
m

Strona www www.gtwgliwice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27823846000000 6. Numer KRS 0000203503

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

Dariusz Opoka prezes TAK

Agnieszka Musiał wiceprezes TAK

Marek Niewiarowski wiceprezes 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

Sebastian Wilk przewodniczący komisji TAK

Szymon Juśków członek komisji NIE

Krzysztof Bochenek członek komisji NIE

STOWARZYSZENIE "GTW"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest inspirowanie, wyzwalanie i wspieranie 
inicjatyw społecznych, kulturalnych, ekologicznych, turystycznych i 
sportowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z europejską polityką 
spójności.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie programów społecznych, kulturalnych, turystycznych, 
ekologicznych i sportowych;
- organizowanie zjazdów, sympozjów, szkoleń, warsztatów i kursów;
- promocję i wspieranie materialne wartościowych inicjatyw;
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami 
prawnymi i fizycznymi o podobnych celach;
- realizowanie innych programów mogących służyć celom i zadaniom 
stowarzyszenia;
- tworzenie forum dla wymiany doświadczeń i koordynacji działań 
lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych o podobnych 
celach;
- współpracę zagraniczną;
- podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z działalnością 
stowarzyszenia;
- prowadzenie działalności zleconych przez organy administracji 
państwowej i samorządowej zgodnie ze celami stowarzyszenia.
W ramach inicjatyw społecznych: 
- tworzenie świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży;
- tworzenie placówek resocjalizacyjno – readaptacyjnych;
- uruchomienie  i prowadzenie punktów informacyjnych (uzależnienia, 
bezdomność, wykluczenie społeczne, pomoc rodzinom itp.);
- tworzenie placówek badawczo – diagnostycznych;
- tworzenie grup samopomocy wśród młodzieży;
- organizowanie pomocy socjalnej;
- promocja wolontariatu;
- przeciwdziałania dyskryminacji; 
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działania wyrównujące szanse osób ze środowisko zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
- ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i redukcja szkód;
- terapia uzależnień, poradnictwo i rehabilitacja;
- pomoc medyczna i działalność lecznicza;
- wsparcie osób bezrobotnych oraz długoterminowo bezrobotnych w 
poszukiwaniu pracy;
- organizowanie stażów, stażów zagranicznych oraz praktyk szkolnych, 
studenckich absolwenckich;
- organizowanie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych i absolwentów.
W ramach inicjatyw kulturalnych:
- organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, 
prezentacjach,  wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, 
koncertach;
- tworzenie Ośrodków Kulturalnych, prowadzenie ośrodków 
artystycznych, przestrzeni twórczych, kin, teatrów itp.; 
- promowanie i upowszechnianie twórczości amatorskiej we wszystkich 
dziedzinach sztuki;
- organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej we wszystkich 
dziedzinach sztuki;
- wydawanie niskonakładowych, nie komercyjnych publikacji i 
periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i 
audiowizualnych;
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- promocja wydarzeń i osiągnięć kulturalnych w kraju i zagranicą.
W ramach inicjatyw sportowych:
- popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej;
- prowadzenie sekcji wspinaczki sportowej, piłki nożnej, futsalu, sztuk 
walk, biegania oraz innych aktywności sportowych, rekreacyjnych i 
turystycznych;
- organizacja zawodów lokalnych, wojewódzkich, krajowych, 
międzynarodowych w w/w dyscyplinach;
- organizacja obozów, kursów, szkoleń, konferencji;
- prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

I. Sekcja Edukacja i Profilaktyka

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Pyskowicach

W ramach programu prowadzimy Punktu Konsultacyjny ds. narkomanii w Pyskowicach. Odbywają się 
szkolenia dla różnych grup zawodowych  oraz warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponad 
gimnazjalnej. W ramach zadania zorganizowaliśmy akcję profilaktyczną – Zabawy na ściance 
wspinaczkowej.  

Gliwicki PAKON

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki” dla 80 
niepełnosprawnych w Gliwic oraz powiatu. Celem projektu jest przeszkolenie osób niepełnosprawnych 
powyżej 45 roku życia (bezrobotnych) w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz przeszkolenie 
zawodowe ( magazynier, agent ochrony, pracownik utrzymania czystości oraz szkolenie indywidualnych 
zgodnych z zakresem zainteresowań uczestników, typu: florystka itp.). Organizacja dla 32 uczestników 
staży (półrocznych) oraz zatrudnienie przynajmniej 16 osób w firmach zewnętrznych. Projekt trwa od 
sierpnia 2013 do czerwca 2015. Uczestnicy mogą także skorzystać z doradztwa indywidualnego i 
grupowego oraz couchingu, a także z pośrednictwa pracy.   

II. Sekcja Kultura i Sztuka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2015
Organizacja Finału WOŚP w naszym mieście. W Finale uczestniczyło 200 wolontariuszy, którzy zebrali 
ponad 150 tyś złotych na cele Fundacji Jurka Owsiaka. Na gliwickim RYNKU w Gliwicach trwał 
całodzienny Festyn rodzinny z udziałem organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz szkół 
tańca. Gwiazdami imprezy był zespół Oddział Zamknięty oraz Abradab. 

Cykl koncertów ALTERNATIVE NIGHT 2015 – VI edycja
W ramach programu odbyły się trzy koncerty promujące różną muzykę. Imprezy odbyły się w klubie 
MROWISKO oraz Rocka Music Club. W ramach cyklu koncertów wystąpiły zespoły – Dezerter, Dr Misio, 
DJ Adamus, Be.My, Bokka, Akurat, Piotr Wróbel. 

Festiwal Winter Reggae 2015
Organizacja międzynarodowej edycji Festiwalu z udziałem zespołów. Święto muzyki reggae w naszym 
mieście. W ramach Festiwalu odbył się koncerty, spotkania z dziennikarzami oraz muzykami, pokaz 
filmów, występy akustyczne. 

Stacja Artystyczna RYNEK
W roku 2015 Stowarzyszenie GTW nadal prowadzi w lokalu na gliwickim rynku Stację Artystyczną 
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RYNEK. W miejscu tym dzieją się inicjatywy związane z kulturą, sztuką, edukacją. Zorganizowaliśmy 
szereg warsztatów, wystaw, pokazów. Stacja posiada własny FANPAGE – 
www.facebook.pl/stacjaartystycznarynek 

Magazyn „HydeParkNews” 
W roku 2015 nastąpiła nowa odsłona naszej gazety. Obecnie Magazyn „HydParkNews” jest wydawany 
w mniejszym formacie, za to z nową szatą graficzną oraz nowymi cyklami artykułów. Strona magazynu 
www.hydeparknews.pl 

Jarmark Bożonarodzeniowy 2015
Organizacja imprezy zleconej przez Samorząd Miasta Gliwice. Impreza została zorganizowana dla 
mieszkańców naszego miasta. Przez cały grudzień odbywał się jarmark na gliwickim rynku oraz zostały 
zorganizowane imprezy kulturalne – mikołajki, koncert kolęd oraz gotowanie. 

III. Sekcja Sport i Turystyka

Śląska Akademia Futbolu / Piastunki Gliwice 
W naszej akademii odbywają się treningi piłkarskie dla chłopców i dziewcząt. W 2015 roku akademia 
składała się z:
 rocznik 2004 – 2002
 rocznik 2006 – 2008 
 Grupa ŚAF Obro (szkoły podstawowe, chłopcy oraz dziewczyny) 
 Grupa ŚAF Anioły Katowice (dwie grupy – męska i żeńska)
 Grupa U16 – U18 – Futsal chłopców
 Grupa U16  - Futsal dziewcząt 
 Sekcja Futsalu Kobiet pod nazwą Piastunki Gliwice. 

Piastunki Gliwice zakończyły zmagania na 5 miejscu w Grupie Południowej w Ekstralidze Futsalu oraz na 
8 miejscu w Polsce w rozgrywkach Młodzieżowych do lat 18

Grupa U16- U18 chłopców zajęła 9 miejsce w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łęczycy. 

Piastunki Gliwice są nominowane za rok 2015 w kategorii INICJATYWA ROKU 

W październiku został podpisany list intencyjny z władzami miasta o udostępnienie boiska dla naszej 
Akademii przy ul. Orkana 

Akademia Wspinaczki 
Prowadzenie zajęć i treningów wspinaczkowych. W zajęciach uczestniczyło 30 zawodników i 
zawodniczek w wieku 8 – 16 lat. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczestniczyła w zawodach 
wspinaczkowych oraz obozie wspinaczkowym na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Zajęcia odbywały 
się w Gliwicach, Pyskowicach oraz Gierałtowicach. Nasi zawodnicy i zawodniczki zdobywają medale 
Mistrzostw Polski, Mistrzostw Śląska oraz Pucharu Polski. W sierpniu został zorganizowany obóz 
wspinaczkowy w Podlesicach na Jurze. 

Turniej / Ligi / Zawody 
Stowarzyszenie GTW w roku 2015 zorganizowało szereg turniejów piłkarskich: 

 Turniej Futsalu na rzecz WOŚP pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice
 Turniej Kobieca Liga Orlika pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta
 Turniej GTW CUP pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice
 Eliminacje Pucharu Polski w Futsalu pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice
 Turniej „Dzikich Drużyn” pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice

ORLIK CAMPUS 
Podczas wakacji został zorganizowany dwutygodniowy obóz dochodzeniowy pod nazwą ORLIK Campus. 
Uczestniczyło w nim prawie 100 dzieci z Gliwic i powiatu Gliwickiego. W ramach Orlik Campus 
odbywały się darmowe treningi piłkarskie, zajęcia z psychologiem sportu oraz treningi motoryczne. 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

10

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

IV. Inna działalność

Zajęcia sztuk walk
We wspołpracy z Pszczyńska Akademią Sztuk Walk przeprowadziliśmy w hali przy ul. Chorzowskiej 5 
treningi sztuk walk dla dzieci, młodzieży i dososłych. 

Obóz Aktywne Wakacje 
W sierpniu został zorganiowany obóz 'Aktywne Wakacje' na który pojechali piłkarze z sekcji gliwickiej 
oraz katowickiej. 18 dzieci uczestniczyło w zajęciach sportowych na terenie Jury Krakowsko – 
Cześtochowskiej w Podlesicach. 

Zarządzanie Namiotami Miejskimi 
W roku 2015 nasz organizacja na zlecenia Miasta Gliwice zarządzała 20 namiotami, które są 
udostępniane na Festyny i imprezy organizowane w naszym mieście przez różne organizacje. 

Spółka GTW Team 
Stowarzyszenie GTW od grudnia posiada 40% udziałów w społce GTW Team. Spółka ma wspierać 
działalność sotwarzyszenia organizując komercyjną działalność, zk torej dochód zasili budżet naszej 
organizacji. 

Organizacja Pożytku Publicznego
Od 2015 roku nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i można 
przekazywać dla nas 1% podatku. 

Nagrody

Tytuł „Lidera Społecznego” dla Dariusza Opoki 
Finalistka Plebiscytu Kobieta na Medal – Kasia Cupiał 
Nominacja do tytułu „Diana Roku” dla Katarzyny Cupiał. Klaudii Nalepki i Agnieszki Drożdż. Nagroda II 
stopnia z działalność kulturalną dla Katarzyny Cupiał

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego, a w 
konsekwencji utrzymanie 
dostępności oraz stałości 
oferty profesjonalnej 
pomocy osobom 
zagrożonym 
uzależnieniem, 
eksperymentującym z 
narkotykami, ich 
rodzinom i bliskim
- Informowanie o 
sposobach i metodach 
leczenia oraz miejscach, 
gdzie osoba uzależniona 
może uzyskać fachową 
pomoc.
- Szkolenia adresowane do 
grup zawodowych, które 
mają bezpośredni kontakt  
z osobami używającymi  
środki psychoaktywne: 
pedagodzy, nauczyciele,, 
pracownicy socjalni, 
pracownicy świetlic 
socjoterapeutycznych, 
policja, straż miejska.
- Edukacja młodzieży w 
przedmiocie  środków 
psychoaktywnych; 
rodzajach, jak działają na 
ludzki organizm, jakie 
szkody wywołują w 
obszarze fizycznym, 
psychicznym, duchowym i 
społecznym.
- Wsparcie rodzin i bliskich 
osób używających 
substancji 
psychoaktywnych.
- Zajęcia profilaktyczne
–Zajęcia warsztatowe dla 
rodziców

88.99 Z

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2016-07-15 6

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


działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Projekt skierowany był do 
niezatrudnionych osób 
niepełnosprawnych w 
wieku 45+, 
zamieszkujących teren 
powiatu miasto Gliwice 
oraz powiatu gliwickiego.
W RAMACH PROJEKTU 
przeprowadzono:
I.DORADZTWO:
 Indywidualne doradztwo 

zawodowe i 
psychologiczne;
 Doradztwo 
specjalistyczne z różnych 
dziedzin;
 Grupowe doradztwo 
ekspertów dotyczące 
korzystania z rożnego 
rodzaju form pomocy 
publicznej, ulg i 
uprawnień dla osób 
niepełnosprawnych, 
dofinansowań i zakładania 
firmy.
II. AKTYWNE 
POSZUKIWANIE PRACY:
 Coaching indywidualny;
 Coaching grupowy;
 Szkolenie Aktywne 

Poszukiwanie Pracy – „Ja 
na rynku pracy”; 
 Szkolenie Aktywne 

Poszukiwanie Pracy – 
„Chcę, planuję, realizuję”.
III. SZKOLENIA 
ZAWODOWE:
 Magazynier z obsługą 
wózka widłowego z 
bezpieczną wymianą butli 
gazowej;
 Pracownik ochrony osób 

i mienia;
 Sprzedawca z kasą 
fiskalną z elementami 
telemarketingu i 
sprzedażą internetową;
 Pracownik utrzymania 
czystości z obsługą 
mechanicznych urządzeń;
 Szkolenia indywidualne.
IV. STAŻE I 
POŚREDNICTWO PRACY:
 6 miesięczne płatne 
staże po szkoleniach 
zawodowych;
 Pośrednictwo pracy.

78.10.Z
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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)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja Finału 
WOŚP w naszym 
mieście. Na gliwickim 
RYNKU w Gliwicach 
trwał całodzienny 
Festyn rodzinny z 
udziałem organizacji 
pozarządowych, 
klubów sportowych 
oraz szkół tańca. 
Gwiazdami imprezy był 
zespół Oddział 
Zamknięty oraz 
Abradab.
Cykl koncertów 
ALTERNATIVE NIGHT 
2015 – VI edycja
W ramach programu 
odbyły się trzy koncerty 

93.29.Z

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Turniej / Ligi / Zawody 
Stowarzyszenie GTW w 
roku 2015 zorganizowało 
szereg turniejów 
piłkarskich: 

 Turniej Futsalu na rzecz 
WOŚP pod Patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice
 Turniej Kobieca Liga 

Orlika pod Patronatem 
Przewodniczącego Rady 
Miasta
 Turniej GTW CUP pod 

Patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice
 Eliminacje Pucharu 

Polski w Futsalu pod 
Patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice
 Turniej „Dzikich Drużyn” 

pod Patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice

ORLIK CAMPUS 
Podczas wakacji został 
zorganizowany 
dwutygodniowy obóz 
dochodzeniowy pod 
nazwą ORLIK Campus. 
Uczestniczyło w nim 
prawie 100 dzieci z Gliwic i 
powiatu Gliwickiego. W 
ramach Orlik Campus 
odbywały się darmowe 
treningi piłkarskie, zajęcia 
z psychologiem sportu 
oraz treningi motoryczne.

85.51.Z
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promujące różną 
muzykę. Imprezy 
odbyły się w klubie 
MROWISKO oraz Rocka 
Music Club. W ramach 
cyklu koncertów 
wystąpiły zespoły – 
Dezerter, Dr Misio, DJ 
Adamus, Be.My, Bokka, 
Akurat, Piotr Wróbel. 
Organizacja 
międzynarodowej 
edycji Festiwalu Winter 
Reggae. W ramach 
Festiwalu odbył się 
koncerty, spotkania z 
dziennikarzami oraz 
muzykami, pokaz 
filmów, występy 
akustyczne. 
Prowadzenie w lokalu 
na gliwickim rynku - 
Stacja Artystyczna 
RYNEK. W miejscu tym 
dzieją się inicjatywy 
związane z kulturą, 
sztuką, edukacją. 
Zorganizowaliśmy 
szereg warsztatów, 
wystaw, pokazów. 
www.facebook.pl/stacj
aartystycznarynek
Organizacja Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. 
Impreza została 
zorganizowana dla 
mieszkańców naszego 
miasta. Przez cały 
grudzień odbywał się 
jarmark na gliwickim 
rynku oraz zostały 
zorganizowane imprezy 
kulturalne – mikołajki, 
koncert kolęd oraz 
gotowanie.
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wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Śląska Akademia 
Futbolu / Piastunki 
Gliwice 
Treningi piłkarskie dla 
chłopców i dziewcząt. 
W 2015 roku akademia 
składała się z:
 rocznik 2004 – 2002
 rocznik 2006 – 2008 
 Grupa ŚAF Obro 
(szkoły podstawowe, 
chłopcy oraz 
dziewczyny) 
 Grupa ŚAF Anioły 

Katowice (dwie grupy – 
męska i żeńska)
 Grupa U16 – U18 – 
Futsal chłopców
 Grupa U16  - Futsal 
dziewcząt 
 Sekcja Futsalu Kobiet 
pod nazwą Piastunki 
Gliwice. 

Akademia Wspinaczki 
Prowadzenie zajęć i 
treningów 
wspinaczkowych dla 
zawodników i 
zawodniczek w wieku 8 
– 16 lat. W ramach 
zajęć dzieci i młodzież 
uczestniczyła w 
zawodach 
wspinaczkowych oraz 
obozie wspinaczkowym 
na Jurze Krakowsko – 
Częstochowskiej. 
Zajęcia odbywały się w 
Gliwicach, Pyskowicach 
oraz Gierałtowicach. 
Nasi zawodnicy brali 
udział w  Mistrzostwach 
Polski, Mistrzostwach 
Śląska oraz Pucharu 
Polski.

85.51.Z

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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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) 566 783,41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 334 309,24 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 229 916,48 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 1,82 zł

e) Pozostałe przychody 2 555,87 zł

0,00 zł

143 993,71 zł

151 850,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 465,53 zł

0,00 zł

38 465,53 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 295 843,71 zł
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2.4. Z innych źródeł 232 474,17 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -14 787,76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 258,89 zł

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

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 572 862,71 zł 0,00 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

349 097,00 zł 0,00 zł

222 657,59 zł 0,00 zł

0,00 zł

143,63 zł

0,00 zł

964,49 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
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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.)

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)

2,0 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)

0,5 etatów

47,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

8 448,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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19,00 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 251 523,28 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18 330,25 zł

18 330,25 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 233 193,03 zł

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

251 523,28 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 60 662,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 190 861,22 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)

20 960,27 zł

10,00 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  OKw 
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

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)

20,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 20,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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)

Wysokość największego wynagrodzenia miesięcznego 
(brutto) dotyczyła wykonania koncertu przez czołową 
gwiazdę muzyki Polskiej

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 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

przygotowanie i organizacja 
kolejnej edycji finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Miasto Gliwice 50 000,00 zł

2 Alternative Night Przygotowanie i organizacja 
imprezy kulturalnej - cykl 
koncertów alternatywnych

Miasto Gliwice 40 000,00 zł

3 Festiwal Winter Reggae przygotowanie i organizacja 
Festiwalu

Miasto Gliwice 42 999,57 zł

4 Publikacja artykułów 
sponsorowanych Miasta 
Gliwice w gazecie 
HydeParkNEWS

Publikacja materiałów o 
kulturze w gazecie HPN

Miasto Gliwice 14 760,00 zł

5 Nieodpłatne udostępnienie 
namiotów promocyjnych

Udostępnianie namiotów 
Miasta Gliwice organizacjom 
pozarządowym oraz Radom 
Osiedla

Miasto Gliwice 8 118,00 zł

6 Jarmark Bożonarodzeniowy 
oraz Szopka Świąteczna w 
Gliwicach

Przygotowanie oraz organizacja 
Jarmarku Bożonarodzeniowego 
oraz Szopki Świątecznej

Miasto Gliwice 17 200,00 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

12 637,00 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 (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)

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

organizacji

Gliwice, 13.07.16.
Agnieszka Musiał Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 GTW Team Sp. z o.o. Gliwice, Jagiellońska 9 100,00 25,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

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