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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-06-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. ZABRZE

Powiat M. ZABRZE

Ulica KAZIMIERZA 
BRODZIŃSKIEGO

Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość ZABRZE Kod pocztowy 41-800 Poczta ZABRZE Nr telefonu 32 271 04 74

Nr faksu E-mail ptlzabrze@wp.pl Strona www www:ptlzabrze.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-10-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24131760600000 6. Numer KRS 0000332226

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

Marian Nowak Przewodniczący TAK

Jolanta Federczyk Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Jerzy Szczepaniak Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Zygmunt Sałandyk Sekretarz TAK

Halina Nowak Skarbnik TAK

Helena Ogiewa Członek Zarządu TAK

Ryszard Ogiewa 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)

POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REJONOWY W 
ZABRZU
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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 faktycznie 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)

100

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Korzeniecki Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystian Skiba Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Pyka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1/ W 2018 roku podjęto następujące działania:
W dniu 13 stycznia 2018 roku na zaproszenie  Polskiego Związku Emerytów i Rencistów członkowie stowarzyszenia 
wzięli udział w Gali Biesiadnej które odbyło się w hali MOSiR w Zabrzu.
2/ W dniu 28 marca 2019 roku w Zabrzańskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego P T L w Zabrzu. Na obradach podjęto następujące 
uchwały:
1/ Uchwała nr 42/2019/W Z CZ w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok. 
2/ Uchwała nr 43/2019/W Z CZ w sprawie udzielenia Zarządowi G O R absolutorium.
3/ Uchwała nr 44/2019/W Z CZ w sprawie odwołania urzędujących władz.
4/ Uchwała nr 45/2019 w sprawie powołania nowych władz.
5/ Uchwała nr 46 w sprawie przyjęcia statutu
6/ Uchwała nr 47 w sprawie przyjęcia działań kierunkowych na lata 2019-2022
7/ W dniach od 07-09- do 09-09-2018 roku członkowie stowarzyszenia wraz z opiekunami wzięły udział w 
trzydniowych warsztatach logopedycznych w miejscowości Solina.
8/ W ciągu minionego roku prowadzone były warsztaty rehabilitacyjne, logopedyczne oraz warsztaty psychologiczne. 
Ponadto odbywały się co miesięczne spotkania integracyjne z udziałem zaproszonych gości.
9/ W dniu 8 grudnia 2018 roku w restauracji Floriańska w Zabrzu odbyło się coroczne uroczyste spotkanie wigilijne W 
spotkaniu tym wzięło udział 135 osób w tym: członkowie stowarzyszenia z 20 miast woj. Śląskiego,  członkowie ich 
rodzin, sympatycy oraz zaproszeni goście wśród których byli przedstawiciele władz miasta na czele z 
Wiceprezydentem miasta Zabrze panem Lewandowskim, lekarze, logopedzi , fizjoterapeuci, psycholog, kapelan 
stowarzyszenia o. Czesław, pracownicy socjalni M O P R, delegaci Z G  P T L, przedstawiciele innych stowarzyszeń, 
producenci sprzętu medycznego firmy ATOS  oraz MAJER z Warszawy oraz ekipa filmowa.
10/Współpracowaliśmy tak jak i w poprzednich latach z Akademią Medyczną w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim 
oraz szpitalnymi oddziałami laryngologicznymi szpitali specjalistycznymi w Zabrzu i Bytomiu w ramach tej współpracy 
współpracy nasi wolontariusze odwiedzali chorych i po operacji usunięcia krtani udzielając im duchowego wsparcia 
oraz udzielali im wszelkiego rodzaju informacji i pomocy w załatwiania wszelkiego rodzaju spraw urzędowych.
11/ W ciągu minionego roku członkowie G O R uczestniczyli również w wszelkiego rodzaju w wydarzeniach i 
imprezach kulturalnych, sportowych które były organizowane w Zabrzu oraz innych miastach woj. Śląskiego.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie w oparciu o ustawę z 24 kwietnia 2003 
r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) 
art.20-21. Ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r o zmianie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 
28 poz. 146), art. 23 prowadzi działalność statutową na 
rzecz ogółu osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji 
życiowej.
2/ Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego w następującym przedmiocie 
działalności (zgodnie z Polską klasyfikacją Działalności 
Gospodarczej) 
a/ Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 
gdzie indziej nie sklasyfikowana ( K P D-2007 -86.90.E)

6 430,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia 1/ Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie statutową 
działalność społecznie użyteczną, w sferze zadań  
publicznych określonych w artykule 4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
( Dz. U. z 2003 r nr 96, poz. 873 oraz (Dz. U. z 2010 r nr 
234), poz.1536 z późniejszymi zmianami 
art. 20-22 i 33 zwaną ustawą o wolontariacie.
2/ Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego w następującym przedmiocie 
działalności ( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 
gospodarczej)
a/ Wydawanie książek ( K P D-2007-58.11.Z)
b/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
( K P D -2007-58. 14.Z.

0,00 zł

3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 71 226,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 71 224,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2,74 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 13 935,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 249,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 430,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

70 229,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 483,07 zł

468,20 zł

1 Wyjazdowe warsztaty logopedyczne 6 430,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 43 400,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 74 180,47 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -2 953,53 zł
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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 - dodatkowo podać 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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

75 osób fizycznych

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

4 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 22 440,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22 440,00 zł

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

4 488,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

400,00 zł

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

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

Nasze działania w 2018 roku zostały zrealizowane dzięki:
1/ Zaangażowaniu i determinacji wolontariuszy, rehabilitantów, logopedów, psycholożce, lekarzy.
2/ Otrzymanym dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, PFRON, M O P 
R w Zabrzu, Bytomiu i Chorzowie oraz dzięki ludziom dobrej woli którzy przekazali nam 1% podatku dochodowego 
za 2017 rok.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 M O P R Zabrze 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marian Nowak
Zygmunt Sałandyk Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-04
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