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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CHORZÓW

Powiat M. CHORZÓW

Ulica CZYSTA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość CHORZÓW Kod pocztowy 41-506 Poczta CHORZÓW Nr telefonu 322461162

Nr faksu 322461162 E-mail zk.chorzow@psoni.org.pl Strona www www.psonichorzow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-11-04

2009-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24138474900000 6. Numer KRS 0000340997

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

SEBASTIAN MATYSIAK PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU KOŁA PSONI 
W CHORZOWIE

TAK

ELŻBIETA GIBAS WICEPRZEWODNICZĄCA 
ZARZĄDU KOŁA PSONI 
W CHORZOWIE

TAK

ELŻBIETA NOWAK SKARBNIK ZARZĄDU 
KOŁA PSONI W 
CHORZOWIE

TAK

ILONA STAWICKA SEKRETARZ ZARZĄDU 
KOŁA PSONI W 
CHORZOWIE

TAK

LILIANA ŁUKOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 
KOŁA PSONI W 
CHORZOWIE

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
CHORZOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz 
wspieranie ich rodzin.
Misją Stowarzyszenia jest:
dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie 
oraz wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości 
niesienia pomocy innym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działalność bezpośrednio służąca realizacji celów statutowych odbywa się 
przede wszystkim poprzez prowadzenie placówek: Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Warsztatu Terapii 
Zajęciowej oraz Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Pobytu, w których 
realizowane są programy i usługi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną w zakresie kompleksowej, 
wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowania do 
pracy, wspierania w samodzielności. Placówki prowadzone są zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, ustawy o pomocy 
społecznej i rehabilitacji, w tym rehabilitacji zawodowej.

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

JOANNA KORACH Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej PSONI Koło 
w Chorzowie

TAK

EWA OLSZA Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej PSONI Koło 
w Chorzowie

TAK

URSZULA KOCYBA Członek Komisji 
Rewizyjnej PSONI Koło 
w Chorzowie

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania pożytku publicznego podjęte przez organizację w okresie sprawozdawczym to min.: organizacja wczesnej interwencji 
dla dzieci; realizacja wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki; sprawowanie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z 
programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującego w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach 
fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się oraz ochronę przed 
niebezpieczeństwem; rehabilitacja społeczno – zawodowa, lecznicza i opieka zdrowotna w ramach świadczeń specjalistycznych; 
organizacja warsztatów, wykładów oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin podopiecznych; integracja środowiska osób 
zdrowych i niepełnosprawnych. Cele określone w Statucie Stowarzyszenie realizowało poprzez prowadzenie placówek: Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z oddziałem OWI, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Wsparcia- 
Dziennego Domu Pobytu. W zakresie zarządzania placówkami kontynuowano umowy z NFZ na świadczenia rehabilitacyjne dla 
OREW, z Urzędem Miasta Chorzów – Wydziałem Edukacji w sprawie dotacji oświatowej, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na 
finansowanie WTZ oraz z Urzędami Miast na finansowanie działalności Dziennego Domu Pobytu. Bardzo ważną sferą działań 
jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Działalność wszystkich naszych placówek, to również zapewnienie aktywnego 
udziału uczniów i uczestników w życiu społecznym. W związku z tym, w okresie sprawozdawczym odbywały się cykliczne, 
coroczne imprezy współorganizowane przez Zarząd, m.in. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
Chorzowska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ruch to zdrowie”, a także inne imprezy integrujące 
podopiecznych z lokalną społecznością.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

-

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

398

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działalności edukacyjnej w 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym dla ok. 50 podopiecznych w 
wieku od 3 do 25 lat z różnym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla 
których czynności dnia codziennego stanowią 
dużą barierę niejednokrotnie niemożliwą do 
pokonania. Podopieczni realizują w placówce 
obowiązek szkolny, uczestniczą w 
indywidualnych zajęciach z psychologiem, 
logopedą, fizjoterapeutą, ponadto mogą 
korzystać z Sali Doświadczania Świata oraz dogo- 
i hipoterapii.

85.20.Z 0,00 zł

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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 
60 uczestników. Zajęcia terapeutyczne 
prowadzone są w dwunastu pracowniach. 
Wszyscy uczestnicy WTZ biorą udział w zajęciach 
usprawniania ruchowego, psychoterapii 
indywidualnej i grupowej, otoczeni są opieką 
pielęgniarską. Bardzo dużą wagę przywiązuje się 
do rehabilitacji społecznej podopiecznych, 
umacniania wszelkich poczynań zmierzających 
do samodzielnego życia. Prowadzenie Ośrodka 
Wsparcia - Dziennego
Domu Pobytu dla 39 podopiecznych. 
Podopieczni mają m.in. możliwość korzystania z 
całodziennej opieki, rehabilitacji, psychoterapii 
oraz terapii zajęciowej i aktywizującej, mającej 
na celu podnoszenie sprawności, poprawę 
jakości życia i trening umiejętności. Poprzez 
uczestnictwo w zajęciach zespołowych, a także 
wspólnie organizowanych festynach i 
uroczystościach, podopieczni są w stałym 
kontakcie ze środowiskiem, co pozwala na 
rozwój ich kompetencji społecznych.

88.10.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w każdej 
grupie wiekowej poczynając od niemowląt jak i 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
młodzieży oraz osób dorosłych. Oprócz 
podstawowych przyrządów i przyborów 
gimnastycznych posiadamy bardzo dobre 
wyposażenie gabinetu fizykoterapii tj. np. aparat 
do krioterapii, wanna do hydromasażu, aparat 
do laseroterapii i magnetoterapii. Dysponujemy 
również wysokospecjalistycznym sprzętem m.in. 
Biofeedback oraz platforma do badań zmysłów, 
mające na celu prowadzenie rehabilitacji 
podopiecznych przy wykorzystaniu nowych 
możliwości technicznych i postępującej wiedzy, 
balansową platformę treningową, 
specjalistyczny sprzęt do badań postawy, chodu 
i równowagi ciała, pomoce do pracy metodą 
Marii Montessori, a także pakiet do diagnozy i 
terapii słuchu SFONEM, pakiet „Logopedia” do 
terapii wad wymowy, podoskop z 
wideorejestracją oraz inne wyposażenie 
gabinetów.

86.90.A 0,00 zł
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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

Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego funkcjonuje 
kuchnia, która przygotowuje śniadania i 
dwudaniowe obiady dla podopiecznych, 
spożywane przez dzieci na salach dziennego 
pobytu. Odpłatność obejmuje tylko koszty 
produktów zużytych do przygotowania 
posiłków tzw. wsad do kotła. W placówce 
Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pobytu 
podopieczni mają możliwość odpłatnego 
spożywania ciepłych posiłków 
dostarczanych w ramach zakupionej usługi
cateringu. W zależności od dochodów 
opiekunowie
mają możliwość płacenia mniejszych opłat 
za wyżywienie otrzymując uzależnione od 
dochodów dofinansowania do posiłków z 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

56.29.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
mają możliwość zaprezentowania i 
sprzedaży produktów wykonanych 
osobiście w ramach terapii zajęciowej, jeśli 
nie ulegną zniszczeniu podczas wykonania. 
Sprzedaż wyrobów odbywa się na 
kiermaszach okolicznościowych, imprezach 
Stowarzyszeniowych lub indywidualnym 
osobom na terenie WTZ. Sprzedaży 
dokonują sami uczestnicy pod czujnym
okiem terapeuty. Jest to dla nich bardzo 
ważne doświadczenie, gdy mogą 
zaobserwować, że ich własne prace 
podobają się innym na tyle, że chcą za nie 
zapłacić. Czują się dowartościowani.

47.99.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dopłaty do pobytu w Ośrodku Wsparcia-
Dziennym Domu Pobytu od osób spoza 
miasta Chorzów. Miasto Chorzów przyznaje 
Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Chorzowie dotację na prowadzenie 
Dziennego Domu dla mieszkańców 
Chorzowa. Oprócz tego istnieje możliwość 
objęcia opieką uczestników spoza 
Chorzowa. Uczestnicy z miast ościennych 
starają się o dofinansowanie z Ośrodków 
Pomocy Społecznej w swoich miastach i w 
zależności od wysokości przyznanego 
dofinansowania resztę opłaty za pobyt 
wnoszą do Stowarzyszenia.

88.10.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 6 695 219,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 360 139,88 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 93 481,72 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 034,21 zł

e) pozostałe przychody 240 563,33 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 80 306,06 zł

2.4. Z innych źródeł 335 079,26 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 633,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 267 199,92 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 364 745,00 zł

3 354 412,37 zł

1 548 042,55 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

12 119,10 zł

51 928,87 zł

16 258,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 86 056,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -159,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 26 952,36 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 6 607 032,90 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

6 274 083,16 zł 0,00 zł

93 640,72 zł 0,00 zł

0,00 zł

24,96 zł

0,00 zł

239 284,06 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

95 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)

82,00 etatów

18 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

150 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

838 214,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

37 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

37 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 275 917,28 zł

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

4 275 917,28 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)  

3 361,57 zł

4 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 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

2 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 968 473,06 zł

3 008 232,66 zł

- nagrody

- premie

111 350,00 zł

681 549,23 zł

- inne świadczenia 167 341,17 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 307 444,22 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15 709,17 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 260 208,11 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

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 Prowadzenie ośrodka 
wsparcia - dziennego domu 
pomocy dla osób od 24 roku 
życia z niepełnosprawnością 
intelektualną i 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Prowadzenie całodziennej 
opieki, rehabilitacji, 
psychoterapii oraz terapii 
zajęciowej i aktywizującej, 
mającej na celu podnoszenie 
sprawności, poprawę jakości 
życia i trening umiejętności 
osób niepełnosprawnych.

Miasto Chorzów 366 900,00 zł

2 Opłacenie pobytu wraz z 
wyżywieniem dla 6 osób 
powyżej 24 roku życia w 
dziennym domu pomocy 
społecznej dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, psychiczną i 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Prowadzenie całodziennej 
opieki wraz z wyżywieniem, 
rehabilitacji, psychoterapii i 
terapii zajęciowej mającej na 
celu podnoszenie sprawności, 
poprawę jakości życia i trening 
umiejętności osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Siemianowice Śląskie 107 000,00 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

12 329,12 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

3 Zapewnienie pobytu, w tym 
usług opiekuńczych, 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz posiłku w 
ośrodku wsparcia – osobom 
niepełnosprawnym powyżej 
24 roku życia.

Prowadzenie całodziennej 
opieki wraz z wyżywieniem, 
rehabilitacji, psychoterapii i 
terapii zajęciowej mającej na 
celu poprawę sprawności, 
jakości życia i trening 
umiejętności osób 
niepełnosprawnych.

Miasto Ruda Śląska 35 664,00 zł

4 Wspieranie działalności na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle lub/i 
nieuleczalnie chorych oraz 
ich rodzin. W tym promocja 
oraz organizacja 
wolontariatu na rzecz tych 
osób.

Przygotowanie i przystosowanie 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi do maksymalnie 
samodzielnego życia, 
zwiększenie ich niezależności i 
zaradności życiowej, 
aktywizowanie do kierowania 
własnym życiem.

Miasto Chorzów 30 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 2

2 Sanepid 4

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

1 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek.

Zapewnienie kompleksowej 
rehabilitacji ciągłej dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

PFRON 462 293,10 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

ELŻBIETA GIBAS
ELŻBIETA NOWAK Data wypełnienia sprawozdania

3 Urząd Miasta Chorzów 1

2020-10-15
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