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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIONU ADMINISTRACYJNEGO  

ZA ROK 2020 

W 2020 r. zadania związane z obsługą jednostek organizacyjnych 

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenia realizowane były przez 

wchodzące w skład pionu Administracji następujące działy: 

a) Dział Administracji Ogólnej Transportu i Zaopatrzenia, 

b) Dział Zatrudnienia i Płac, 

c) Dział Remontowo-Budowlany, 

d) Dział Rolny i Utrzymania Terenu, 

a także samodzielny specjalista informatyk oraz inspektor 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W naszej pracy wspierali nas także, działający 

na podstawie odrębnych umów cywilno – prawnych Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych i specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji naszych zadań, a 

przekraczającym nasze możliwości kadrowe i techniczne, korzystaliśmy z usług 

firm zewnętrznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na 

podstawie stosownych umów.  

Przykładem takiej współpracy jest Krajowa Agencja Poszanowania Energi 

S.A., z którą jeszcze w 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonywanie czynności 

zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji pod 

nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów należących do 

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi”, obejmującej zakres prac wynikający z 

umowy o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

Prace budowlane dla tej inwestycji rozpoczęto w dniu 07 maja 2020 r. 

Budynki, które zostały objęte termomodernizacją to w pierwszej kolejności: 

1) budynek nr 42 - Dział Absolwentów, 
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2) budynek nr 43 – Stolarnia (wraz z pracownią drewna), 

3) budynek nr 47 – Łącznik (pomiędzy budynkiem CRZ a Stolarnią, oraz 

4) budynek nr 67 – A300 (dawne Centrum Rehabilitacji Zawodowej). 

Kolejnym etapem objęto: 

1) budynek nr 01/4 - Kuchnia Centralna, a także 

2) budynek nr 09 - Szpitalik, w którym zakończenie prac zaplanowano 
na rok bieżący. 

Zakres całego przedsięwzięcia to m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, ocieplenie dachów i 

stropodachów, wymiana lub regulacja instalacji centralnego ogrzewania, 

modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja lub wymiana 

źródeł ciepła (w miejsce istniejących kotłów gazowych zamontowane będą 

wyskosprawne kotły kondensacyjne), wymiana opraw i oświetlenia na 

oświetlenie energooszczędne LED, a w przypadku dwóch budynków budowa 

nadachowej instalacji fotowoltaicznej. W Centrum Rehabilitacji Zawodowej  

zainstalowany zostanie system zarządzania oświetleniem wewnętrznym w 

budynku. 

 Innym przykładem powierzenia kompleksowej realizacji inwestycji 

zewnętrznemu podmiotowi to prace związane z dostosowaniem budynku 

Internatu Szkoły Specjalnej i Szkoły Specjalnej dla dzieci niewidomych 

i upośledzonych umysłowo (dom św. Maksymiliana) – budynek nr 56/1, do 

obowiązujących przepisów pożarowych zgodnie z decyzją Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 2018 r., polegającej na: 

a. montażu instalacji grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych, 

b. wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 

c. zasilenie urządzeń wodociągowej instalacji przeciwpożarowej, 
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d. instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

e. wymiana istniejących instalacji elektrycznych na nowoczesne, 

spełniające normy bezpieczeństwa, 

f. montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, 

g. wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem 

budynku do obowiązujących przepisów pożarowych, w tym 

wydzielenie pożarowo klatek schodowych i zamknięcie ich 

drzwiami o odporności ogniowej oraz obudowanie poziomych dróg 

ewakuacyjnych materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej. 

Dla tej inwestycji dokonano w drodze postępowania ofertowego wyboru 

Generalnego Wykonawcy, który zobowiązał się do jej przeprowadzenia zgodnie 

z założeniami ofertowymi do połowy października ubiegłego roku. 

W związku z opóźnieniami w realizacji założonego harmonogramu prac oraz 

wątpliwościami związanymi z rzetelnością sporządzenia kosztorysu przez 

Generalnego Wykonawcę umowę rozwiązano, a dokończenie inwestycji 

powierzono innemu wykonawcy. 

 Na uwagę zasługuje fakt, że obie inwestycje realizowano w trudnym 

okresie pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-

CoV-2, co wymagało od nas dodatkowego wysiłku przy organizacji prac w 

wyjątkowym reżimie sanitarnym. 

Warto również nadmienić o umowie podpisanej z Ice Water Service, 

której właścicielem jest p. Rafał Stopiński. Umowie na dzierżawę terenu, 

zgodnie z którą na gruntach należących do Towarzystwa rozpoczął działalność 

klub jeździecki, a w której dzierżawca zobowiązał się nieodpłatnie do 

podniesienia standardu naszej ujeżdżalni i padoku dla koni poprzez m.in.: 

1. wymianę podłoża w Padoku na kwarcowe lub zmieszane z kwarcem; 
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2. przebudowy istniejącego metalowego ogrodzenia Padoku od strony 

Drogi Łączniczek do wymiarów minimalnych określonych przez Polski 

Związek Jeździecki oraz wymiany istniejącego ogrodzenia lonżownika na 

ogrodzenie typu equisafe; 

3. doświetlenia Padoku poprzez instalację dwunastu punktów świetlnych 

LED na słupach oświetleniowych. 

Dzierżawca zgodził się również na nieodpłatne udostępnienie na potrzeby 

naszej Hipoterapii ciepłej hali, która ma powstać przy klubie jeździeckim w 

najbliższym czasie, a dzięki której będzie można prowadzić zajęcia z dziećmi 

niewidomymi przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA 

Pandemia miała również spory wpływ na realizację zadań w pozostałych 

działach pomocniczych. Z jej powodu praca Działu Administracji Ogólnej 

Transportu i Zaopatrzenia została również mocno ograniczona. Objawiło się to 

zdecydowanie mniejszą niż w latach ubiegłych liczbą usług transportowych dla 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także wyjazdów komercyjnych na rzecz 

podmiotów i osób fizycznych z zewnątrz. Z tytułu tych drugich przychód Działu 

Transportu wyniósł 51 tys. zł. co stanowi zaledwie nieco ponad 50% przychodu 

z 2019 r.  

Głównymi beneficjentami usług transportowych były jednostki 

organizacyjne pionu Administracji, Dział Darów oraz Zarząd Towarzystwa. 

Dział skupiał się przede wszystkim na zaopatrywaniu jednostek 

organizacyjnych Towarzystwa w materiały, sprzęt, wyposażenie i artykuły 

niezbędne dla bieżącej działalności. Dostawy, podobnie jak w latach ubiegłych, 

realizowano zarówno poprzez transport własny dostawców, firmy kurierskie, a 

także pojazdy stanowiące własność Towarzystwa.  
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W roku sprawozdawczym łączna liczba kilometrów przejechanych 

pojazdami służbowymi wyniosła ponad 59 tys. kilometrów. 

 

DZIAŁ ZATRUDNIENIA I PŁAC 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zatrudnienia w Towarzystwie Opieki nad 

Ociemniałymi Stowarzyszeniu wynosił 456 pracowników zatrudnionych na 

umowę o pracę, w tym 49 pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

Całość zatrudnienia w przeliczeniu to 424,807etatów.  

Pracownicy Działu Zatrudnienia i Płac wykonywali swoje zadania 

związane z rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem 

deklaracji ZUS i deklaracji  podatkowych, sprawozdań statystycznych, 

przygotowaniem analiz z zakresu pracy działu na potrzeby Zarządu i 

Administracji. 

Ponadto praca Działu to aktualizacja dokumentacji pracowniczej, listy 

płac, realizowanie zadań związane z urlopami, zaświadczeniami, świadectwami 

pracy, zawieraniem umów dla pracowników w Laskach, Rabce Zdroju, Gdańsku 

Sobieszewie, Niepołomicach oraz w Warszawie. Pracownicy Działu zajmowali 

się również systemem wynagrodzeń i wszelkimi sprawami, które wiążą się 

z płacami (m.in. dotyczące zasiłków chorobowych, opiekuńczych, 

wychowawczych). 

 

DZIAŁ REMONTOWO-BUDOWLANY 

Zadania Działu Remontowo-Budowlanego to w roku 2020 głównie 

bieżąca konserwacja i utrzymanie zasobów Towarzystwa do których należą 

m.in.: budynki, maszyny, sieć energetyczna,  ciepłownicza, wodno-kanalizacyjna 

i gazowa. Pracownicy Działu wykonywali bieżące naprawy i doraźne prace 

remontowe. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 
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1. Zakończenie procesu przyłączania do gminnej sieci kanalizacyjnej 

budynków na terenie Towarzystwa w Laskach – w 2020 r. doprowadzona 

została kanalizacji do budynków mieszkalnych Państwa Pilaszków, 

Święcickich oraz Państwa Gołąbów. 

2. Prace wykończeniowe po remoncie w pomieszczeniach, a także prace 

związane z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku 

Internatu Szkoły Specjalnej i Szkoły Specjalnej dla dzieci niewidomych 

i upośledzonych umysłowo – stanowiły one przez wiele miesięcy główne 

zadanie Działu, 

3. Przebudowa i remont pomieszczenia w budynku Biblioteki na potrzeby 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,  

4. Prace realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem placówek Ośrodka, w 

tym remont pomieszczeń grup w Internacie Dziewcząt, 

5. Wymiana części magistrali C.O. i C.W.U. prowadzącej do domu św. 

Franciszka – ułożono i podłączono ok. 60 m. rur preizolowanych, 

6. Wykonanie w budynku św. Franciszka remontu dwóch łazienek, i 

odnowienie kilku pomieszczeń, 

7. Prace związane z uruchomieniem Kuchni Centralnej po procesie 

termomodernizacji, montaż części instalacji nawiewno-wywiewnej, 

montaż i podłączenie urządzeń kuchennych elektrycznych i gazowych, 

prace wykończeniowe w pomieszczeniach Kuchni, 

8. Przebudowa mieszkalnej części budynku Mariott, dostosowanie go do 

większej liczby mieszkańców, 

Pracownicy Działu wspierali również działające na zlecenie Towarzystwa firmy 

zewnętrzne w wymienionych powyżej inwestycjach. 

Ponadto pracownicy tego Działu współpracowali z Działem Rolnym i 

Utrzymania Terenu, w zakresach wykraczających poza ich standardowe 

obowiązki. 
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DZIAŁ ROLNY I UTRZYMANIA TERENU 

Zadania Działu realizowane były podobnie jak w latach ubiegłych w 

zakresie działalności rolniczej, pomocniczej i usługowej. W 2020 r. działalność 

rolnicza była prowadzona na łącznym obszarze ok. 11 ha – w ramach tej 

działalności pozyskano blisko 40 ton siana o rynkowej wartości ponad 18000 

tys. zł na potrzeby hipoterapii oraz odbiorców zewnętrznych. Ponadto na rzecz 

wielu działów Towarzystwa wykonywane były prace usługowe, do których 

należy zaliczyć: prace transportowe i rozładunkowe, prace porządkowe, 

utrzymanie zieleni (nawożenie, koszenie, grabienie, strzyżenie żywopłotów, 

przygotowanie kompostu), zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, usługi 

asenizacyjne, prace związane z obsługą stajni oraz przebywających w nich koni, 

utrzymanie psów, oraz ochrona fizyczna terenu Towarzystwa. 

 

 


