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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 2020-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina ZABRZE

Powiat ZABRZE

Ulica UL. KAZIMIERZA 
BRODZIŃSKIEGO

Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość ZABRZE Kod pocztowy 41-800 Poczta ZABRZE Nr telefonu 603974050

Nr faksu E-mail ssnpzarzad@gmail.com Strona www www.niepelnosprawni.nurkowie.zabrze.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-30

2010-01-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27825664600000 6. Numer KRS 0000204986

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

Ryszard Tadeusz Madej Prezes Zarządu TAK

Wojciech Kazimierz Tulaja Wiceprezes Zarządu TAK

Marcin Tomasz Smoliński Członek Zarządu TAK

Zbigniew Kazimierz Zajdel 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dariusz Chrost Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jacek Duszewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dagmara Magdalena 
Ilnicka

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁETWONURKÓW

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

W roku 2019 ŚSPN w Zabrzu prowadziło zajęcia basenowe oraz na wodach otwartych. W basenie wprowadzone 
były zajęcia rekreacyjne, treningi pływackie a także część basenowa szkolenia nurkowego, doskonalenie techniki 
nurkowej oraz warsztaty doszkalające dla kadry, w wodach otwartych nurkowania stażowe i dalszy ciąg cyklu 
szkolenia nurkowego. Nurkowania te odbywały się w kamieniołomach w Jaworznie i Krakowie. W sierpniu wzięliśmy 
udział w tygodniowym obozie nurkowym w okolicy Złocieńca. Wyjazdy te oprócz efektów szkoleniowych były okazją 
do integracji i rekreacji, realizowanej nad wodą, w naturalnym środowisku. 
Zajęcia basenowe, jak w latach poprzednich, odbywały się w basenie Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu 
przy Pl. Krakowskim. W czasie od stycznia do czerwca oraz od września  do grudnia ubiegłego roku zrealizowano 44
 zajęcia basenowe. W basenie prowadzimy zajęcia pływackie i szkolenie nurkowe. Szkoleniem byli objęci kandydaci 
– członkowie ŚSNP. Oprócz tego przygotowywaliśmy do rozpoczęcia kursu nowych   kandydatów. Zgodnie ze 
standardami szkolenia, zajęcia były prowadzone w tempie wynikającym z indywidualnych możliwości kursanta. W 
ciągu roku, w Stowarzyszeniu pracowało pięciu instruktorów. Z tego grona dwóch  instruktorów pracowało regularnie 
natomiast pozostałych trzech w miarę możliwości. Swoimi zajęciami objęliśmy w sumie grupę około 36 osób 
niepełnosprawnych. Większość z nich mieszka na terenie miasta Zabrze ale także na terenie miast sąsiednich – 
Rudy Śląskiej, Chorzowa, Borowej Wsi, Gliwic, Katowic, Chałupek, Siewierza i innych. W roku 2019 łącznie brało 
udział w zajęciach  ok 10 pomocników. W ramach działalności szkoleniowej służącej podnoszeniu umiejętności 
kadry, zrealizowaliśmy w roku ubiegłym zajęcia dla kadry. W ramach tych zajęć ćwiczyliśmy techniki reanimacji – w 
teorii i praktyce, doskonalili technikę pływacką oraz techniki ratownicze, w tym holowanie. Te zajęcia odbywały się 
bez udziału osób niepełnosprawnych.
Prowadząc systematycznie szkolenie, posiadamy w swoim gronie coraz więcej osób nurkujących i pływających,  
które coraz śmielej korzystają ze swych umiejętności na wodach otwartych. W związku z tym rosną wymagania 
odnoście zapewnienia bezpieczeństwa w wodzie. Kadra, będąc świadomą rosnących wymagań szkoli się i ćwiczy by 
sprostać rosnącym potrzebom.
W minionym roku zorganizowaliśmy po raz ósmy obóz nurkowy w Złocieńcu. Wzięło w nim udział 17 osób, w tym  9 
osób z niepełnosprawnością. W Złocieńcu znaleźliśmy dobre warunki do nurkowania i dobre warunki bytowe co 
pozwoliło spędzić wiele godzin na zajęciach w wodzie. Oprócz zajęć w wodzie spędzaliśmy czas również na 
imprezach integracyjnych.  
W naszym Stowarzyszeniu uczestnicy korzystają z zajęć i sprzętu całkowicie bezpłatnie. Instruktorzy i pomocnicy 
pracują w Stowarzyszeniu nieodpłatnie, jako wolontariusze. 
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest w oparciu o dotacje z Urzędu Miejskiego, z „1%“ podatku 
dochodowego oraz dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Szczególnego podkreślenia wymaga nieodpłatne 
udostępnienie nam przez Urząd Miejski w Zabrzu basenu w Miejskim Zakładzie Kąpielowym. Bez tego nie bylibyśmy 
w stanie prowadzić działalności.  
W planach na rok bieżący mamy kontynuowanie szkoleń nurkowych rozpoczętych w latach ubiegłych i rozpoczęcie 
nowych. W ramach tego, w sezonie letnim organizujemy nurkowania na wodach otwartych – przede wszystkim w 
Jaworznie, być może i w Svobodnych Hermanicach. Będą to wyjazdy jednodniowe, organizowane w  weekendy. 
Ciągle nie zrealizowanym marzeniem jest grupowy wyjazd nurkowy na wody ciepłe. W tym roku epidemia 
pokrzyżowała nam szyki ale mamy nadzieję, że w obecnym sezonie uda się zrealizowac ten zamiar.     
Realizując cele statutowe chcemy osiągnąć pozytywne efekty w rehabilitacji ruchowej, podnosić kondycję fizyczną 
oraz zaproponować osobom niepełnosprawnym ciekawe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wszystko to 
razem, włącznie z zapraszaniem do udziału w zajęciach osób sprawnych (w charakterze m.in. pomocników) ma 
prowadzić do integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz do uwrażliwienia społeczeństwa na problematykę 
osób z niepełnosprawnością.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

36

0
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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

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

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

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 realizuje zadania publiczne w zakresie 
pożytku publicznego:PKD 9499Z-działalność pozostałych 
organizacji gdzie indziej nie klasyfikowanych; PKD 
86.90A- działalność fizjoterapeutyczna.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych realizując następujące cele: 
rehabilitacji osób niepełnosprwnych,propagowanie idei 
nurkowania osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie 
realizuje powyższe cele poprzez wszechstronne 
propagowanie zagadnień z zakresu turystyki podwodnej 
osób niepełnosprawnych; organizowanie imprez 
turystycznych, kulturalnych i 
oświatowych,prelekcji,pokazów filmowych; prowadzenie 
szkoleń z zakresu nurkowania swobodnego; rehabilitację 
osób niepełnosprawnych w oparciu o zajęcia w wodzie i 
naukę nurkowania.

7 318,53 zł

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) 35 772,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 35 772,25 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 20 233,75 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 5 138,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 318,53 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)

34 639,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 turnus rehabilitacyjny połączony z nurkowaniem 5 690,00 zł

2 Zakup sprzętu nurkowego 928,53 zł

3 Ładowanie butli nurkowych 700,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 10 400,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 639,08 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 133,17 zł
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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.

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

1 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

52 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 - dodatkowo podać 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
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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)

18 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 1 600,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 600,00 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)

0,00 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

0,00 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

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

Ryszard Madej
Wojciech Tulaja
Marcin Smoliński
Zbigniew Zajdel

Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-30
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