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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 2019-06-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CHORZÓW

Powiat CHORZÓW

Ulica UL. ŚW. PIOTRA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość CHORZÓW Kod pocztowy 41-500 Poczta CHORZÓW Nr telefonu 32-241-11-13

Nr faksu 32-241-12-02 E-mail fundacja@rfpn.org Strona www www.rfpn.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27053759300000 6. Numer KRS 0000018926

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

Norbert Galla Prezes TAK

Jerzy Widera Zastępca Prezesa TAK

Henryk Żabiński Członek TAK

Joachim Otte 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)

REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym jest organizowanie 
pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla niewidomych z województwa 
śląskiego w szczególności poprzez następujące formy działania:
- inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz 
Fundacji,
- przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla 
niewidomych,
- działania na rzecz społeczności lokalnej,
- prowadzenie, organizowanie oraz wspieranie badań naukowych,
- organizowanie pomocy dla otoczenia osób z dysfunkcją narządu wzroku 
oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością,
- organizowanie pomocy dla dzieci, osób dorosłych, w tym osób starszych,
- działania wspomagające organizację rynku pracy dla osób z dysfunkcją 
narządu wzroku lub z niepełnosprawnością sprzężoną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Regionalna 
Fundacja Pomocy Niewidomym może prowadzić nieodpłatną oraz 
odpłatną działalność pożytku publicznego.Fundacja może prowadzić 
statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań 
publicznych w zakresie: wydawanie książek; wydawanie czasopism i 
pozostałych periodyków; działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i 
muzycznych; pozostała działalność wydawnicza; badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
wychowanie przedszkolne; szkoły podstawowe; gimnazja; licea 
ogólnokształcące; licea profilowane; technika; zasadnicze szkoły 
zawodowe; szkoły specjalne przysposabiające do pracy; pozaszkolne 
formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
pozaszkolne formy edukacji artystycznej; pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; działalność wspomagająca 
edukację; działalność fizjoterapeutyczna; działalność paramedyczna; 
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 
pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych; pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Maj - TAK

Tadeusz Wnuk Przewodniczący Rady 
Fundatorów

TAK

Marian Kusaj - TAK

Ariadna Gierek-Łapińska - TAK

Stefan Pojda - TAK

Czesław Kotas - TAK

Irena Norska-Borówka - TAK

Jan Kwiecień - TAK

Ryszard Mazur Sekretarz Rady 
Fundatorów

TAK

Antoni Szczuciński - TAK

Polski Związek 
Niewidomych Zarząd 
Główny w Warszawie

- TAK

Spółdzielnia Niewidomych 
Promet w Sosnowcu

- TAK

Tadeusz Madzia - TAK

Jerzy Józef Jóźwiak Od dnia 11.12.2018 r. 
Przewodniczący Rady 
Fundatorów

TAK
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podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; pozostała pomoc społeczna 
bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; działalność 
związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; działalność 
wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; pozostałe 
badania i analizy techniczne; badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie biotechnologii; pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania; działalność związana z 
wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; działalność 
agencji pracy tymczasowej; pozostała działalność związana z 
udostępnianiem pracowników.
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym może prowadzić statutową 
działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w 
zakresie: działalność fizjoterapeutyczna; pozostała działalność w zakresie 
opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; praktyka lekarska 
specjalistyczna; praktyka lekarska ogólna; praktyka pielęgniarek i 
położnych; pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; działalność szpitali; pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; działalność związana 
z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; działalność 
agencji pracy tymczasowej; pozostała działalność związana z 
udostępnianiem pracowników. Regionalna Fundacja Pomocy 
Niewidomym może prowadzić również działalność gospodarczą 
obejmującą: produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich; 
obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna 
elementów metalowych; produkcja instrumentów i przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja pozostałego 
sprzętu elektrycznego; produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów 
medycznych, włączając dentystyczne; produkcja pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowana; produkcja mioteł, szczotek i pędzli; 
sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna 
wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach; restauracje i inne placówki 
gastronomiczne; ruchome placówki gastronomiczne; przygotowywanie i 
dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( katering ); pozostała 
usługowa działalność gastronomiczna; działalność związana z 
oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana; przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi ( 
hosting ) i podobna działalność, działalność portali internetowych; 
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; wynajem i 
zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; zarządzanie 
nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność paramedyczna; 
pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; opieka dzienna nad 
dziećmi; niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 
przemysłowych; działalność pomocnicza związana z utrzymaniem 
porządku w budynkach; sprzątanie obiektów; działalność usługowa 
związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność gospodarcza 
może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do 
działalności pożytku pub.dla realizacji celów statutowych.

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1027

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, z dniem 02.05.2018 r. został uruchomiony Zakład Aktywności 
Zawodowej ( ZAZ ). Głównym celem jest rehabilitacja poprzez pracę, która pozwala osobom niepełnosprawnym na 
samorealizację, zaspokajając również potrzebę kontaktów międzyludzkich. ZAZ na etapie tworzenia i funkcjonowania jest 
współfinansowany ze środków PFRON. Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli 
dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten jest realizowany poprzez 
rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej swą 
działalność skupia w 3 segmentach działalności: prace z zakresu gastronomii, prace o charakterze produkcyjno-usługowym ( 
prace monterskie ), usługi sprzątania.
2. Działalność Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji- prowadzenie kompleksowej rehabilitacji, wczesne wspomaganie 
rozwoju psychoruchowego dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Współpraca z 
ośrodkami zdrowia, przedszkolami, szkołami, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi, Ośrodkami Rehabilitacyjno-
Wychowawczymi, Urzędami Miast i Gmin województwa śląskiego.
3. Działalność Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego "Leczenie i Rehabilitacja- realizacja kontraktu z NFZ ( neurolog, okulista, 
fizjoterapeuta, neurologopeda, psycholog, tyflopedagog ), kwalifikacja dzieci z terenu Chorzowa na zajęcia z hipoterapii.
4. Działalność Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- realizacja projektu ze środków PFRON, 
realizacja WWR, dogoterapia, diagnozy, zajęcia grupowe.
5. Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach- bieżąca działalność, prowadzenie WWR, projekt 
unijny "W naszym ogrodzie" w partnerstwie z Gminą Zbrosławice,projekt unijny "Nie widzieć barier" w partnerstwie z Gminą 
Zbrosławice, imprezy szkolne i klasowe zgodnie z harmonogramem imprez, organizacja turnusu rehabilitacyjnego 
usprawniająco- rekreacyjnego "Ziemięcice 2018", zajęcia taneczne, paraspartakiada.
6. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu- prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niewidomych i 
niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością. Plenery fotograficzne, wyjścia do kina, zabawa karnawałowa, jarmarki, 
kiermasze, pikniki, festyny.
7. Otwieranie i prowadzenie subkont indywidualnych, na potrzeby leczniczo- rehabilitacyjne.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 
w okresie sprawozdawczym prowadziła 
działalność odpłatną pożytku publicznego w 
zakresie pozostałej działalności w zakresie 
opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej poprzez udzielanie 
podopiecznym świadczeń neurologicznych, 
logopedycznych, psychologicznych,  
okulistycznych, rehabilitacji ruchowej oraz 
hipoterapii. Z ww. świadczeń skorzystało w 
okresie sprawozdawczym 262 dzieci. 
Przedmiotem działalności odpłatnej była 
również ( w mniejszym stopniu ) organizacja 
turnusu rehabilitacyjnego, działalność 
komercyjna NSPPP oraz refinansowanie 
posiłków dla dzieci.

86.90.E 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.  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

1. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji, 
wczesne wspomaganie rozwoju 
psychoruchowego dzieci niewidomych i 
niedowidzących ze sprzężoną 
niepełnosprawnością,
2. Rehabilitacja zawodowa i i społeczna osób 
niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną 
niepełnosprawnością,
3. Prowadzenie subkont, celem gromadzenia 
środków na potrzeby leczniczo-rehabilitacyjne 
osób niewidomych i niedowidzących ze 
sprzężoną niepełnosprawnością,
4. Rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa 
osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja poprzez 
pracę.

86.90.A 1 128 031,54 zł
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w 
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 9 176 384,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 032 402,83 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 273 083,57 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 252 608,40 zł

d) przychody finansowe 44 800,73 zł

e) pozostałe przychody 573 489,17 zł

761 374,47 zł

545 831,58 zł

3 787 438,66 zł

1 009 644,52 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 480 190,67 zł

0,00 zł

227 582,27 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)

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w okresie sprawozdawczym prowadziła 
działalność gospodarczą obejmującą m.in.: wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi; niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 
przemysłowych; działalność pomocniczą związaną z utrzymaniem porządku w budynkach; 
sprzątanie obiektów. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy 
wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
jego członków.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 301 047,85 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 104 289,23 zł
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w 
tym:

2.4. Z innych źródeł 1 290 856,95 zł

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

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 1 633 303,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 133 190,49 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 9 322 342,10 zł 1 128 031,54 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

7 064 450,74 zł 1 128 031,54 zł

282 637,23 zł 0,00 zł

305 173,88 zł

49 338,46 zł

1 602 645,91 zł

18 095,88 zł 0,00 zł

1 Potrzeby leczniczo-rehabilitacyjne dla osób niewidomych i niedowidzących 1 128 031,54 zł

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

5 158,95 zł

1 Leczenie i rehabilitacja 1 128 031,54 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 5 158,95 zł

252 608,40 złg) z działalności gospodarczej

5 158,95 zł

Druk: NIW-CRSO 7



5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 967 952,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -9 553,66 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 305 173,88 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.

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

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)

130 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)

125,00 etatów

41 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej -52 565,48 zł

nie korzystała

6 565 867,89 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

12 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

12 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 288 098,38 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 945 345,06 zł

3 305 037,93 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

470 653,56 zł

- inne świadczenia 169 653,57 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 342 753,32 zł

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

4 288 098,38 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 43 059,97 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 245 038,41 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)

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
(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)  

357 341,53 zł

7 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

0 osób

7 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:
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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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 "Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci niewidomych i 
niedowidzących ze 
sprzężoną 
niepełnosprawnością, w 
wieku do lat 7, z terenu 
województwa śląskiego"

Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci

Urzędy Miast i Gmin województwa 
śląskiego

1 628 368,22 zł

2 Dotacja dla wychowanków 
SOSW w Ziemięcicach

Kształcenie i wychowanie 
podopiecznych przedszkola 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Ziemięcicach

Gmina Zbrosławice 353 516,33 zł

3 Dotacja dla wychowanków 
SOSW w Ziemięcicach

Kształcenie i wychowanie 
podopiecznych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Ziemięcicach

Gmina Tarnowskie Góry 1 741 014,11 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

476 730,84 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 Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna w ramach WTZ

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna podopiecznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Zawierciu

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 64 540,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 WTZ Spółka z o.o. 242798045          
 

41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9 100,00 100,00

2 Eida Sp. z o.o. 243362172          
 

41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55 34,00 34,00

3 Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Niewidomych 
"FORMED" Sp. z o.o.- w 
likwidacji

272386738          
 

41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22 97,50 97,50

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

1 Prowadzenie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 
ramach WTZ

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna podopiecznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Zawierciu

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zawierciu

531 368,74 zł

2 "Samodzielni w przyszłości-
kompleksowa rehabilitacja 
dzieci niewidomych, 
niedowidzących ze 
sprzężoną 
niepełnosprawnością w 
wieku do lat 18 z terenu 
województwa śląskiego"

Zwiększenie samodzielności 
dzieci niewidomych i 
niedowidzących ze sprzężoną 
niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

234 168,73 zł

3 Dofinansowanie ze środków 
PFRON kosztów bieżącej 
działalności ZAZ-u

Dofinansowanie kosztów 
bieżącej działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Województwo Śląskie 244 107,05 zł
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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

Norbert Galla
Jerzy Widera
Henryk Żabiński

Joachim Otte

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Oddział Śląski 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1

4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Oddział w Zabrzu 1

5 Urząd Miasta Chorzów 1

6 UM Ruda Śląska 1

7 Województwo Śląskie-Śląski Urząd Wojewódzki 1

2019-06-10
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