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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

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 322411558

Nr faksu 322411558 E-mail wtzspolka@tlen.pl Strona www wtzsklep.rfpn.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-12-07

2014-03-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24279804500000 6. Numer KRS 0000404394

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

Justyna Poloczek-Soboń Prezes 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)

WTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

WTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej z dnia 25 marca 2004 roku, tym samym realizując następujące  
zadania: 
    • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
    • działalność charytatywna 
    • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
    • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

WTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje jest organem 
prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chorzowie i w  Czerwionce-
Leszczynach. Od dnia 01.10.2019 roku prowadzi również Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Zawierciu. Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania z 
zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego 
rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do 
możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Szuster Przewodniczący Rady 
Nadzorczej w okresie 
01.01.-25.06.2019

TAK

Joachim Otte Przewodniczący Rady 
Nadzorczej w okresie 
25.06-31.12.2019

TAK

Jerzy Widera Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej

TAK

Marek Zychla Sekretarz Rady 
Nadzorczej w okresie 
01.01-25.06.2019

TAK

Paulina Nalepa Sekretarz Rady 
Nadzorczej w okresie 
25.06-31.12.2019

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. 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)

Ilość uczestników WTZ na dzień 31.12.2019r.: 98 osób niepełnosprawnych: z czego: WTZ 
Chorzów 30 osób )cały rok); WTZ Czerwionka-Leszczyny 33 osoby (cały rok); WTZ Zawiercie 35 
osób  (od dnia 01.10.2019r.). Odbiorcami działań placówek są również rodziny podopiecznych 
WTZ.

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

98

0

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00-16.00.  Czas 
trwania zajęć dla uczestników wynosi 7 godzin dziennie. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
odbywa się 
w następujących  pracowniach terapeutycznych: Gospodarstwa domowego, Technik Różnych, Rękodzieła Artystycznego,  
Informtyczno-Rękodzielniczej, Plastyczno-Ceramicznej, Plastycznej, Wikliniarskiej, Technicznej, Tekstylno-Krawieckiej, 
Ceramicznej,  Multimedialnej, Krawieckiej, Informatyczno-Introligatorskiej, Ekspresji Artystycznej.  Każdy z uczestników realizuje 
indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów,  
obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie.  Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według 
indywidualnych potrzeb.  Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna,  rehabilitacja 
lecznicza w zakresie  kinezyterapii oraz zajęcia z orientacji przestrzennej. Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności zdrowego i 
aktywnego wypoczynku. W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest prowadzenie zajęć poza  siedzibą 
Warsztatu. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny 
postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku.
Rodzaj prowadzonych zajęć: 
1. Terapia indywidualna
2.  Terapia grupowa 
3.  Terapia zbiorowa 
4.  Nordic walking 
5.  Artterapia 
6.  Muzykoterapia 
7.  Teatroterapia 
8.  Filmoterapia 
9.  Ludoterapia 
10. Ergoterapia 
11. Estetoterapia 
12. Biblioterapia 
13. Wsparcie psychologiczne i psychoterapia 
14. Kinezyterapia
15. Zajęcia z orientacji przestrzennej 
16. Terapia manualna
17. Zajęcia rewalidacyjne 
18. Terapia pedagogiczna 
19. Terapia psychologiczna 
20. Przygotowanie do pracy 
21. Zajęcia rekreacyjne 
22. Konkursy
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Chorzowie, Czerwionce-Leszczynach i w 
Zawierciu. Realizacja zadań  z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej 
do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. 
W Warsztatach prowadzone jest również terapia 
psychologiczna i pedagogiczna, rehabilitacja 
ruchowa i orientacja przestrzenna. W pracy 
terapeutycznej najważniejsze jest 
przystosowanie społeczno-zawodowe 
uczestników i osiągnięcie jak najwyższego 
poziomu dojrzałości społecznej oraz 
samodzielności.

88.10.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Udzielanie wsparcia uczestnikom warsztatów i 
ich rodzinom,  w tym w rozwiązywaniu spraw 
dotyczących zdrowia uczestników, problemów 
życiowych oraz finansowych ich rodzin. Podklasa 
ta obejmuje działalność poradni, schronisk, 
pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną 
bez zakwaterowania świadczoną osobom 
i rodzinom w ich domach lub poza nimi, 
realizowaną przez instytucje administracji 
publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom 
katastrof, organizacje o zasięgu ogólnopolskim 
lub lokalnym oraz przez specjalistów 
udzielających porad.

88.99.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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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

Sprzedaż rękodzieła artystycznego.  
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona 
w niewyspecjalizowanych sklepach. 
Podklasa ta obejmuje: sprzedaż detaliczną 
różnego rodzaju towarów, wśród których 
żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie 
zajmują dominującej pozycji,
działalność domów towarowych 
prowadzących sprzedaż towarów, takich 
jak: odzież, meble, urządzenia 
gospodarstwa domowego, artykuły 
metalowe, kosmetyki, biżuteria, zabawki, 
artykuły sportowe itp. Sprzedaż między 
innymi artykułów z wikliny, betonu, drewna, 
ceramiki.

47.19.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, 
odzieży i obuwia prowadzona na straganach 
i targowiskach. Sprzedaż własnoręcznie 
szytych: poduszek, poduszek ozdobnych, 
poduch-siedzisk, pokrowców i poszewek na 
poduszki, toreb zakupowych torebek 
damskich, torebek dla dzieci, worków na 
obuwie, pokrowców z materiałów, worko-
plecaków, fartuchów, sprzedaż ozdób z 
materiałów: ozdób świątecznych i 
okolicznościowych, maskotek dla dzieci, 
bieżników na stoły i stoliki, ścierek 
kuchennych, tekstylnych kompletów 
kuchennych, obrusów.

47.82.Z 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
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4 015,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 261 137,08 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) 2 340 617,31 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 261 137,08 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 51 088,64 zł

d) przychody finansowe 118,54 zł

e) pozostałe przychody 28 273,05 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Podklasa ta obejmuje: 
edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz 
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, działalność ośrodków prowadzących 
kursy wyrównawcze, kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, kursy 
komputerowe, naukę religii, kursy udzielania pierwszej pomocy, szkoły przetrwania, szkolenia 
z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kursy szybkiego czytania,
pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych 
zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

2 56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Podklasa 
ta obejmuje: przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z 
klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych, 
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.
Podklasa ta nie obejmuje: produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 
10.89.Z,sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 
odpowiednich podklasach działu 47.

3 77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie  
pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
Podklasa ta obejmuje: wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, 
zazwyczaj będących środkami produkcji:
silników i turbin, obrabiarek, urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej, 
profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności, sprzętu do produkcji filmów, 
sprzętu kontrolno-pomiarowego,
pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;
wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów  
samochodowych):  motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp., pojazdów 
szynowych; wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych), wynajem kontenerów 
mieszkalnych lub biurowych, wynajem pozostałych kontenerów,
wynajem palet.indziej niesklasyfikowane.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51 088,64 zł

2.4. Z innych źródeł 24 375,89 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 23 707,00 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: 2 363 877,59 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

2 285 326,04 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

77 942,83 zł

0,00 zł

w 
tym:

789 505,18 zł

0,00 zł

1 471 631,90 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 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)

51 088,64 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 -24 188,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

608,72 zł 0,00 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)

36 osób

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 -26 854,19 zł

0,00 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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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)

22,30 etatów

16 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 207 698,11 zł

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

1 059 001,42 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 

148 696,69 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)  

100 641,51 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)

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

4 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 059 001,42 zł

643 604,12 zł

- nagrody

- premie

71 862,80 zł

290 867,57 zł

- inne świadczenia 52 666,93 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 148 696,69 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 059 001,42 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 Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Chorzowie

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnych do możliwie 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chorzowie

603 201,10 zł

2 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Czerwionce-Leszczynach

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnych do możliwie 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia.

Powiat Rybnicki 663 520,00 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

15 500,00 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

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)

3 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Zawierciu

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnych do możliwie 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia.

Powiat Zawierciański 204 911,80 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne w ramach projektu 
"Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program 
aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu 
zawierciańskiego"

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zawierciu

44 198,12 zł

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 1

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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W roku 2019 WTZ Spółka z o.o. realizowała Projekt "Plan n a więcej - aktywna integracja uczestników WTZ". Projekt 
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa w 
ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt miał na celu 
wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością  - w tym uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Chorzowie i w Czerwionce-Leszczynach. W ramach Projekt w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 
31.12.2019 roku realizowana była aktywna integracja o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i 
zawodowym.  Efektem realizacji projektu jest zatrudnienie  8 osób niepełnosprawnych.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Justyna Poloczek-Soboń Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-13
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