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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-05

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 TAK

Jerzy Szczepaniak Zastępca TAK

Urszula Dudek Sekretarz TAK

Halina Nowak Skarbnik TAK

Helena Ogiewa Członek Zarzadu TAK

Ryszard Ogiewa Członek Zarzadu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Korzeniecki Przewodniczący TAK

Piotr Pyka Sekretarz TAK

Krystian Skiba Członek Komisji TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REJONOWY W 
ZABRZU

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2016 zostały podjęte następujące działania:
1/ W dniu 9 stycznia członkowie stowarzyszenia na zaproszenie Polskiego Związku Emerytów i 
Rencistów wzięli udział w corocznej gali biesiadnej z okazji Międzynarodowego Dnia Emerytów i 
Rencistów która odbyła się się w hali M O S R i R w Zabrzu.
2/ W dniu 22 marca 2016 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na którym to zebrani przyjęli sprawozdanie finansowe oraz z 
działalności za 2015 rok i udzielili zarządowi absolutorium.
3/ W dniu 13 maja 2016 roku w Łaźni Łańcuszkowej skansenu Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu 
ramach dwu dniowych obchodów jubileuszu 25-lecia Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych 
oraz 10 lecia działalności Górnośląskiego Oddziału Rejonowego P T L w Zabrzu odbyła się ogólnopolska 
Konferencja edukacyjna pt. "Rak Krtani" dotycząca profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz udzielania 
pierwszej pomocy osobom po usunięciu krtani na skutek choroby nowotworowej. W konferencji wzięło 
udział 160 osób. Prelekcje oraz wykłady przeprowadzili: Dr. n.med. Ewa Nowińska -Otolaryngolog, mgr 
Iwona Nowińska-Psycholog-Neurologopeda, mgr Izabella Gniezdzia-Buc- Onkologopeda, mgr Anna 
Pieszkalska-Rehabilitant, mgr Tomasz Ben- Fizjoterapeuta. Podczas konferencji laryngektomowani 
członkowie Górnośląskiego Oddziału Rejonowego w Zabrzu po raz pierwszy zaprezentowali szerszemu 
gronu wyuczoną na warsztatach logopedycznych mowę przełykową wykonując scenkę rodzajową w 
formie skeczu a uczniowie Średniej Szkoły Baletowej w Bytomiu uświetnili konferencję pokazami 
tańców regionalnych. Po zakończonej konferencji delegaci 9 Oddziałów Rejonowych P T L zwiedzili z 
przewodnikiem podziemia kop. zabytkowej Guido poziomy 170 i 320 merów.
4/ W drugim dniu obchodów jubileuszowych  14 maja 2016 roku o godz.11: w kościele pod wezwaniem 
św. Kamila w Zabrzu odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez proboszcza parafii o. 
Wojciecha Węglickiego i o. Zbigniewa Gołaszewskiego z udziałem Zastępcy Prezydenta M. Zabrze pana 
Krzysztofa Lewandowskiego, władz samorządowych i pracowników socjalnych miast: Zabrza, Bytomia, 
Chorzowa oraz delegatów  z Gdańska, Wrocławia, Bielska-Białej, Zamościa, Rzeszowa, Olsztyna, Kielc, 
Bydgoszczy, Katowic i Zabrza oraz miast ościennych Woj. Śląskiego w sumie 180 osób. po  mszy św. 
uczestnicy zostali przewiezieni do restauracji Floriańskiej w Zabrzu na uroczysty obiad oraz 
okolicznościowy tort ufundowany przez pana Czesława Kierata właściciela firmy R O C E R. Po 
uroczystym obiedzie delegatom oraz zaproszonym gościom wręczono dyplomy oraz okolicznościowe 
statuetki. Patronat Honorowy zarówno nad konferencją jak i obchodami jubileuszowymi przez panią 
Prezydent Miasta Zabrza Małgorzatą Mańkę-Szulik, pana Marszałka Woj. Śląskiego Wojciecha Saługę, 
pana Prezydenta Miasta Bytomia Damiana Bartylę, Ks. Biskupa Diecezji Gliwickiej Jana Kopca, TV 
Zabrze, Tygodnika Głosu Niedzielnego. Współorganizatorami byli Urząd Miejski w Zabrzu, Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, M O P R w Zabrzu, O P S w Chorzowie, MO P S w Bytomiu, Katedra i 
Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej w Zabrzu, Zakład Cukierniczy R O C E R , Zakład 
Detali Medycznych D E M E D w Mikołowie oraz Parafia Kościoła Św. Kamila w Zabrzu.  
5/ Podczas całego 2015 roku dwa razy w tygodniu odbywały się warsztaty rehabilitacyjne, 
logopedyczne psychologiczne oraz dwa razy w miesiącu stacjonarne i plenerowe spotkania integracyjne 
a raz w miesiącu wolontariusze odwiedzali chorych na szpitalnych oddziałach laryngologicznych.
6/ w dniach od 28 maja 2016 do 11 czerwca 2016 35 osobowa grupa członków stowarzyszenia 
przebywała na 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym z intensywną nauką mowy w miejscowości 
Okuninka /Włodawy nad jeziorem Białym.
7/ W dniach 30. 09 - 02. 10. 2016 r członkowie stowarzyszenia oraz ich bliscy wzięli udział w 
trzydniowym wyjeździe integracyjnym w miejscowości Zawoja-Widły.
8/ W dniu 6 grudnia członkowie wzięli udział w corocznych obchodach Dnia Wolontariusza podczas 
których zasłużonym wolontariuszom wręczono  statuetki wykonane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 
stowarzyszenia Tęcza. 
9/ W dniu 10 grudnia 2016 r w restauracji Floriańska odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków 
stowarzyszenia ich rodzin z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze pana Krzysztofa 
Lewandowskiego, władz samorządowych Miasta Zabrza, o. Zbigniewa Gołaszewskiego przedstawicieli 
Zabrzańskich organizacji pozarządowych, delegatów Zarządu Głównego P T L oraz pracowników 
socjalnych M O P R Zabrza, Bytomia i Chorzowa. W sumie w spotkaniu wzięło udział 140 osób.
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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)

95

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1/ 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 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/ pozostałą działalność w 
zakresie opieki zdrowotnej 
gdzie indziej nie 
sklasyfikowana (K P D-2007-
86.90.E)

ochrona i promocja zdrowia 1/ Stowarzyszenie prowadzi 
wyłącznie statutową 
działalność społecznie 
użyteczną, w sferze zadań 
publicznych określonych w 
art. 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. 20-21 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 
innych periodyków ( K P 
D-2007-58.14.Z )

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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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 wyników/zysków i strat) 87,708.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 87,708.26 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) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

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)

88,993.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

88,993.68 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 88,993.68 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 7,689.26 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,689.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1 Dopłata do organizacji 10 lecia stowarzyszenia 2,000.00 zł

2 Dopłata do wyjazdowych warsztatów psychologiczno-integracyjnych 689.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-1,285.42 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

5.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

3.00 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 18,900.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18,900.00 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

2,000.00 zł

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

2,500.00 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 7



Nasze działania w 2016 roku zostały zrealizowane poprzez:
1/ Wielkie zaangażowanie wolontariuszy, logopedów, fizjoterapeutów oraz pani psycholog.
2/ Otrzymanym dotacjom z Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Urzędu Marszałkowskiego, P F R O N, M O P R  w Zabrzu, 
Bytomiu i Chorzowie.
3/ Dzięki otrzymanym środkom z tytułu 1% od podatników za 2015r.1

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

organizacji

Marian Nowak
Jolanta Federczyk

05. 06. 2017 r Data wypełnienia sprawozdania 2011-03-07

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

Druk: MPiPS 8


