
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-28

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 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

2001-06-11

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 Zarządu TAK

Joachim Otte Wiceprezes Zarządu TAK

Jerzy Widera Członek Zarządu TAK

Henryk Żabiński Członek Zarządu TAK

Barbara Brzęczek 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 Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej 
dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną, 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 wspomagające organizację rynku pracy dla osób z dysfunkcją 
narządu wzoru lub z niepełnosprawnością sprzężoną,

- 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.
Zgodnie ze statutem w zakresie celów i sposobów realizacji celów 
statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Maj Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Marian Kusaj Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Stefan Pojda Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Czesław Kotas Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Irena Norska-Borówka Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Ryszard Mazur Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Antoni Szczuciński Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Polski Związek 
Niewidomych Zarząd 
Główny w Warszawie

Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Spółdzielnia Niewidomych 
Promet w Sosnowcu

Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Tadeusz Madzia Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Jerzy,Józef Jóźwiak Przewodniczący Rady 
Fundatorów

TAK

Jerzy,Alojzy Weindich Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Ewa Mrukwa-Kominek Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Waldemar,Sebastian Kosior Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Dorota Moryc Członek Rady 
Fundatorów

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

działalność pożytku publicznego.

 Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku 
publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

1)     wydawanie książek (58.11.Z wg PKD),

2)     wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z wg PKD),

3)     działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z wg 
PKD),

4)     pozostała działalność wydawnicza(58.19.Z PKD),

5)     badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych          i technicznych (72.19.Z wg PKD),

6)     działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
(82.30.Z wg PKD)

7)     wychowanie przedszkolne (85.10.Z wg PKD),

8)     szkoły podstawowe (85.20.Z wg PKD),

9)     gimnazja (85.31.A wg PKD),

10) licea ogólnokształcące (85.31.B PKD),

11) licea profilowane (85.31.C PKD),

12) technika (85.32.A wg PKD),

13) zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B wg PKD),

14) szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C wg PKD),

15) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych

(85.51.Z wg PKD),

16) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z wg PKD),

17) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(85.59.B wg   

PKD),

18) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z wg PKD),

19) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A wg PKD),

20) działalność paramedyczna (86.90.D wg PKD),

21) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

(86.90.E wg PKD),

22) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z wg PKD)

23) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
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osób niepełnosprawnych (87.30.Z wg PKD),

24) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych (88.10.Z wg PKD),

25) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (88.99.Z wg PKD),

26) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
(90.01.Z wg PKD),

27) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
(90.02.Z wg  PKD),   

28) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B wg PKD),

29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 
(72.11.Z. wg PKD),

30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania (70.22.Z wg PKD),

31) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników (78.10.Z wg PKD),

32) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z wg PKD),

33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 
(78.30.Z wg PKD).

 

  Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku 
publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

1)     działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A wg PKD),

2)     pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (86.90.E wg PKD),

3)     Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z wg PKD),

4)     Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z wg PKD),

5)     Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C wg PKD),

6)     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(85.59.B wg PKD),

7)     Działalność szpitali ( 86.10.Z wg PKD),

8)     Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania (70.22.Z wg PKD),

9)     Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników (78.10.Z wg PKD),

10) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z wg PKD),

11) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 
(78.30.Z wg PKD).
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

898

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. W ramach Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym:
- Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji-kompleksowa rehabilitacja, wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego 
dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,współpraca z ośrodkami zdrowia, przedszkolami, 
szkołami, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi, Niepublicznymi Specjalistycznymi Poradniami Psychologiczno-
Pedagogicznymi, Urzędami Miast i Gmin województwa śląskiego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SPERO Terapia i Wsparcie"-realizacja wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci, diagnozy funkcjonalnego widzenia,
- Zakład Leczniczy Leczenie i Rehabilitacja- realizacja kontraktu z NFZ, zajęcia z zakresu fizjoterapii, tyflopedagogiki, terapii SI, 
logopedii, pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
- otwieranie i prowadzenie subkont indywidualnych, na potrzeby leczniczo-rehabilitacyjne,
2. W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach:
- bieżąca działalność Ośrodka, szeroka gama rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności, w ramach 
projektu PFRON,
3. W ramach Zakładu Aktywności Zawodowej:
-rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym zatrudnionych w 
zakładzie, promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, pomoc osobom niepełnosprawnym 
zatrudnionym w zakładzie, w codziennych problemach i sytuacjach, mogących doprowadzić do wykluczenia społecznego.

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, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 
poprzez swoją jednostkę organizacyjną: 
1. Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego" 
Leczenie i Rehabilitacja" prowadziła 
działalność odpłatną pożytku publicznego w 
zakresie ochrony i promocji zdrowia, tj.: 
fizjoterapii, tyflopedagogiki, terapii SI, 
logopedii, pomocy psychologicznej,
2. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną "Spero-Terapia i wsparcie"- 
działalność odpłatna w zakresie usług 
terapeutycznych- neurologicznych, 
tyflopedagogicznych, psychologicznych i 
pedagogicznych.

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 społeczna osób 
niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną 
niepełnosprawnością,
3. Prowadzenie subkont, celem gromadzenia 
środków na potrzeby leczniczo-rehabilitacyjne 
osób niewidomych i niedowidzących,
4. Rehabilitacja lecznicza, społeczna, zawodowa 
osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja poprzez 
pracę, samorealizacja.

86.90.A 1 204 549,52 zł
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1 450 621,42 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 916 591,53 zł

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) 13 457 801,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 826 376,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 429 916,83 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 531 670,19 zł

d) przychody finansowe 887,92 zł

e) pozostałe przychody 668 949,54 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 813 023,51 zł

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. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych 
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Może być prowadzona 
wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w 
rozmiarach służących realizacji celów statutowych Regionalnej Fundacji Pomocy 
Niewidomym.

2 82.21.Z

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w okresie sprawozdawczym prowadziła 
działalność gospodarczą obejmującą m.in. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 
przemysłowych. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Może być 
prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz 
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Regionalnej Fundacji Pomocy 
Niewidomym.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

795 596,68 zł

236 217,50 zł

5 786 175,48 zł

3 098 601,87 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
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2.4. Z innych źródeł 1 277 564,72 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 199 107,69 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 209 150,20 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: 13 114 870,33 zł 1 209 150,20 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

9 947 331,17 zł 1 209 150,20 zł

376 578,79 zł 0,00 zł

1 215 646,99 zł

22 137,66 zł

1 480 120,54 zł

73 055,18 zł 0,00 zł

1 Potrzeby leczniczo-rehabilitacyjne osób niewidomych i niedowidzących 1 204 549,52 zł

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

4 600,68 zł

1 Potrzeby leczniczo-rehabilitacyjne osób niewidomych i niedowidzących 1 204 549,52 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4 600,68 zł 4 600,68 zł

w 
tym:

0,00 zł

281 353,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

531 670,19 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-28 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 879 045,53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 53 338,04 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 531 670,19 zł

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)

132 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)

98,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej -683 976,80 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: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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58 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
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)

29 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

23 osób

6 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 262 595,40 zł

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

6 251 698,97 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 

10 896,43 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)

2 545,75 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)  

3 953,66 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 805 656,79 zł

4 223 097,99 zł

- nagrody

- premie

40 308,72 zł

517 234,88 zł

- inne świadczenia 25 015,20 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 456 938,61 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 689,89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 239 009,08 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7 200,00 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, z 
terenu województwa 
śląskiego

Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci

Urzędy Miast i Gmin województwa 
śląskiego

1 460 364,33 zł

2 Dotacja dla wychowanków 
SOSW w Ziemięcicach

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

Gmina Zbrosławice 885 793,02 zł

3 Dotacja dla wychowanków 
SOSW w Ziemięcicach

Kształcenie i wychowanie 
podopiecznych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Ziemięcicach

Gmina Tarnowskie Góry 3 440 018,13 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

19 051,00 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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Szansa na niezależność-
kompleksowa rehabilitacja 
dzieci niewidomych i 
niedowidzących ze 
sprzężoną 
niepełnosprawności, w 
wieku do lat 16 z terenu 
województwa śląskiego

Zwiększenie samodzielności 
dzieci niewidomych, 
niedowidzących ze sprzężoną 
niepełnosprawnością w wieku 
od 0 do 16 lat z terenu 
województwa śląskiego, 
poprzez kompleksową 
rehabilitację

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

719 834,74 zł

2 "Jeden mały krok-wiele 
małych kroków..."-
kompleksowa rehabilitacja 
dzieci ze sprzężoną 
niepełnosprawnością w 
wieku do lat 24, z terenu 
województwa śląskiego

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

983 581,44 zł

3 Dofinansowanie z 
dodatkowych środków 
PFRON kosztów bieżącej 
działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Dofinansowanie kosztów 
bieżącej działalności ZAZ-u

Województwo Śląskie 846 852,12 zł

4 Dofinansowanie PFRON do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych

Dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników ZAZ-u

Województwo Śląskie 535 675,47 zł

5 Dofinansowanie ze środków 
PFRON organizacji sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki

Organizacja imprez kulturalno-
rekreacyjnych dla 
podopiecznych Fundacji

OPS Chorzów 12 658,10 zł

6 "Wolontariat szansą na 
aktywne życie po 60-ce"

Wzrost świadomości osób 60+ o 
znaczeniu wolontariatu i 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 202 000,00 zł

7 "Od A do ZAZ- bez barier" Zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych  w życie 
publiczne

Narodowy Instytut Wolności- 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

34 217,50 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Norbert Galla
Joachim Otte
Jerzy Widera
Henryk Żabiński

Data wypełnienia sprawozdania

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

272386738          
 

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

3 SPERO Terapia i Wsparcie Sp. z 
o.o.

388426965          
 

41-500 Chorzów, ul. Św. Piotra 9 60,00 60,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 ZUS O/ Chorzów 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu 3

3 Powiatowy Inspektor Pracy 1

2022-09-28
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