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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-05-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RYBNIK

Powiat M. RYBNIK

Ulica PIASTA Nr domu 35 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-200 Poczta RYBNIK Nr telefonu 530-770-425

Nr faksu 32-422-40-55 E-mail 
razemrybnik@gmail.com

Strona www www.stowarzyszenierazem.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24101279800000 6. Numer KRS 0000311733

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

Krzysztof Chełstowski Prezes Zarządu TAK

Joanna Tarnowska Wiceprezes Zarządu TAK

Aleksandra Chełstowska Sekretarz Zarządu TAK

Anna Jaszczuk Skarbnik Zarządu TAK

Lidia Maier 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

Katarzyna Wardenga przewodnicząca Komisji TAK

Grażyna Kustra sekretarz Komisji TAK

Jan Kwiotek członek Komisji NIE

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA 
"RAZEM"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15) turystyki i krajoznawstwa,
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
17) promocji i organizacji wolontariatu,
18) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
19) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
20) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz 
przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, 
leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, społecznych, rekreacyjno-
wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, 
charytatywnych i promocyjno-informacyjnych na rzecz osób pełno- i 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i 
niepełnosprawnych, itp. wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez 
organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów, 
olimpiad, przeglądów, warsztatów (plastycznych, muzycznych, tanecznych, 
teatralnych, filmowych, fotograficznych itp.), imprez kulturalno-
oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów 
itp.), imprez rekreacyjno-wypoczynkowych (festynów, wyjazdów, 
wycieczek, imprez sportowych itp.), wypoczynku letniego, zimowego, 
śródrocznego (kolonie letnie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne, „zielone 
szkoły”) itp.,

2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć 
mających na celu pomoc społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczną, 
terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną itp. 
względem osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenia,

3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć 
mających na celu poradnictwo i aktywizację  zawodową osób 
niepełnosprawnych, osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym ich 
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rodzin i otoczenia,

4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, 
społeczno-kulturalnej itp. osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia zmierzającej m.in.: do 
upowszechnienia uczenia się przez całe życie,

5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia m.in.: przeciwdziałające 
wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji (prowadzenie działań 
charytatywnych, profilaktycznych, przeciwdziałających patologii i 
marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, 
fundowanie stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o 
charakterze finansowym i pozafinansowym, organizacja zbiórek 
publicznych, pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony 
praw i interesów, likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych 
itp.),

6) integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych oraz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7) wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.),

8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające 
problematykę niepełnosprawności i wykluczenia społecznego oraz 
wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z 
osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 
ich rodzinami i otoczeniem,

9) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
sektora publicznego, instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi itp.,

10) tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów 
statutowych Stowarzyszenia,

11) rozwijanie idei wolontariatu,

12) prowadzenie lobbowania na rzecz wspólnych celów organizacji 
pozarządowych,

13) inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia,

14) powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, centrów, 
zakładów, ośrodków, warsztatów, domów itp. (na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach) o zakresie działań zgodnych z działalnością 
statutową Stowarzyszenia,

15) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie 
objętym niniejszym statutem.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

„BEZPIECZNIE I AKTYWNIE!” - INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE LETNIE 
Celem projektu było:
- wsparcie rodzin przeżywających trudności z wychowaniem dzieci (dzieci i młodzieży pełnosprawnej i z niepełnosprawnością 
umysłową oraz z rodzin ubogich, bezrobotnych, z problemami alkoholowymi) poprzez sprawowanie opieki nad 25 dziećmi 
podczas 10 dni letnich wakacji w formie zorganizowanego wypoczynku,
- organizacja zajęć warsztatowych aktywizujących - plastycznych, sportowych, tanecznych, rekreacyjnych i integracyjnych. W 
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sumie odbyło się 66 godzin zajęć warsztatowych.
Bogaty w atrakcje program obejmował wycieczki do: Westernowego Parku Rozrywki „Twinpigs,” wrotkarni w Radlinie, Flyparku 
w Radlinie, pluskadełka w Kamieniu oraz  do Leśnego Parku w Radlinie. W ciągu czternastodniowego wypoczynku uczestnicy 
wzięli również udział w zajęciach integracyjnych, plastycznych, rozgrywkach sportowych i turniejach. Zajęcia prowadzone były 
przez wykwalifikowaną kadrę.  Z uczestnikami przeprowadzane były rozmowy dot. bezpiecznego zachowania się podczas pobytu 
nad wodą, w górach oraz w lesie. Każdego dnia dzieci miały możliwość spożycia ciepłego posiłku.
Półkolonie zostały zarejestrowane na portalu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

TURNUS REHABILITACYJNY 
40 uczestników, 40 wolontariuszy. Turnus w Stawiskach organizowany przez Stowarzyszenie „Razem” oraz Gdańską Fundację 
Dobroczynności. Piosenka Majki Jeżowskiej wprowadziła nas w odpowiedni nastrój. Czterdziestu trzech podopiecznych wraz ze 
swoimi wolontariuszami korzystają z kaszubskich darów natury oraz zajęć i atrakcji które przygotował organizator. Poza zajęciami 
tematycznymi z wychowawcami, rehabilitacją i zajęciami z terapii przygotowane zostały atrakcje. Środa 18.07.2018 odbyła się 
impreza „Goście w cyrku”. Grupa kuglarzy z Krakowa przeprowadziła warsztaty, Każdy z podopiecznych mógł wypróbować 
swoich sił w żonglowaniu piłeczkami, maczugami, stworzeniu olbrzymich baniek. Tylko najodważniejsi zostali zamknięci w bańce 
mydlanej. Finałowy występ odbył się po zmroku nad jeziorem, około godziny 22- pokaz z wykorzystaniem ognia. Wszyscy byli 
zachwyceni. Czwartek 19.07.2018 odbył się „Cyrkowy chrzest”. Każda z grup miała za zadanie przejść drogą do cyrku, włożyć 
rękę do paszczy lwa, wrzucić piłeczki do buzi klauna oraz „przejść” po linie. Ważne był alby każdy z uczestników tej imprezy miał 
bilet wstępu. Sobota 21.07.2018 upłynęła równie intensywnie jak pozostałe dni. Około godziny 11 przyjechał „Cyrk na kółkach – 
Szybcy i Wściekli”. Odwiedziło nas 12 motocyklistów z zaprzyjaźnionej grupy Kapłańskiego Klubu Motocyklowego God ’s Guards i 
przyjaciele. Zrobili dużo hałasu, każdy chętny mógł spróbować przejechać się wybranym motocyklem. Zaś koło godziny 17 
wyruszyliśmy na podchody zakończone ogniskiem. Wspólne śpiewy i tańce wprowadziły magiczny nastrój. Kolejnym punktem 
turnusu był bal. Każdy stanął na wysokości zadania – każdy był przebrany: byli atleci, klauny, dyrektor cyrku, małpki, zebra, 
misie, baletnicy, mimy, zaklinacze węży, super bohaterowie, kapitanowie statku itd. .… można by wymieniać bez końca członków 
cyrku. Wyruszyliśmy także na wycieczki do Kościerzyny i do Gdyni. Odbył się rejs statkiem. Zespół „Bajka” z Obwoźnego Studia 
Nagrań przeprowadzili dla nas warsztaty. Co tutaj się działo? Prowadzący pokazał i opowiedział jak tworzy się głos w mikrofonie i 
jak można go przekształcić. Słyszeliśmy echa naszych głosów, mówiliśmy jak krasnoludki, szybko i wolno. Śmiechu było co nie 
miara. Na koniec nagraliśmy nas hymn turnusowy „Cyrk wita Was” a także utwór, jeden z wielu, których uczyliśmy się na 
zajęciach z wychowawcą, z wykorzystaniem bum bum rurek. Do wspólnej cyrkowej przygody wolontariusze przygotowali się 
podczas szkoleń w ramach projektu finansowanego przez Miasto Rybnik oraz Stowarzyszenia "Razem" z Rybnika "Wolontariat? 
To coś dla mnie!"

WOLONTARIAT? TO COŚ DLA MNIE!
20 wolontariuszy. Wolontariusze zostali przeszkoleni z zakresu poznania wybranych metod i technik pracy z osobami 
niepełnosprawnym (m.in.: arteterapia, pedagogika zabawy, metoda Sherborne, metoda Dennisona, dogoterapia), z zakresu 
sprawowania całodobowej opieki, pomocy w czynnościach samoobsługowych itp. oraz bezpieczeństwa i udzielania I pomocy, a 
także z prawnych podstaw wolontariatu. W efekcie, podczas wakacji wyjechali z niepełnosprawnymi podopiecznymi na 
dwutygodniowy turnus na Kaszuby. Udział w szkoleniach zapewnił podniesienie własnych kompetencji, wzbogacił 
doświadczenia.
Zadaniem wolontariuszy było sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Mentorem wolontariuszy byli 
doświadczeni pedagodzy specjalni. 

KLUB RODZICA
W Stowarzyszeniu funkcjonuje grupa samopomocowa rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Korzystają z niej również dorosłe 
osoby z niepełnosprawnością. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję do wspólnych rozmów, wymieniania się 
doświadczeniami z wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz dzieleniem się trudnościami i radościami, których 
doświadczają. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością wymaga uwagi przez cały czas. Dlatego rodzice chętnie odrywają się 
na moment od obowiązków i znajdują chwile, by pomyśleć tylko o sobie. To czas, aby naładować "baterie" pozytywną energią, 
jest to im potrzebne, by nie "spalić się" na długiej drodze opieki nad osobą niepełnosprawną.  Z roku na rok Stowarzyszenie 
obserwuje coraz większe zainteresowanie i potrzebę opiekunów, by zapewnić im wsparcie psychiczne oraz możliwość do 
spotkań rekreacyjnych, integrujących. W 2018 roku Stowarzyszenie zorganizowało dla rodziców zabawę karnawałową, 
warsztaty tworzenia stroików świątecznych (z udziałem dzieci), wycieczkę do Jury Krakowsko – Częstochowskiej, Facefitness i 
warsztaty kosmetyków naturalnych 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Stowarzyszenie prowadzi przez cały rok działalność w zakresie informacji i promocji dotyczącej spraw osób z 
niepełnosprawnością. Na stronie internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook Stowarzyszenie na bieżąco 
informuje o działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, realizowanych projektach, 
prowadzonej rekrutacji itp. Zamieszczane są informacje o wydarzeniach organizowanych przez instytucje państwowe, inne 
organizacje pozarządowe (np. dni otwarte dla osób z niepełnosprawnością w ZUS, PUP, spotkaniach dotyczących terapii, 
wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych) oraz o zmianach w prawie. Oprócz tego na bieżąco udzielane były w Biurze 
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Stowarzyszenia porady indywidualne związane z niepełnosprawnością dotyczące min. orzecznictwa, dostępnych terapii, doboru 
odpowiednich specjalistów, świadczeń pieniężnych itp. 

ZBIÓRKA PUBLICZNA
Stowarzyszenie „Razem” w roku 2018 prowadziło zbiórkę publiczną: „OPERACJE MEDYCZNE, LECZENIE, REHABILITACJA, ZAKUP 
LEKÓW I SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, EDUKACJA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA TJ. DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z 
ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”.  W efekcie dofinansowano leczenie i sprzęt rehabilitacyjny podopiecznym

WSPARCIE REHABILITACYJNE, MEDYCZNE I EDUKACYJNE PODOPIECZNYCH
Zakup sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego i edukacyjnego, różnego rodzaju specjalistycznych pomocy 
terapeutycznych i dydaktycznych, zakup leków, wsparcie leczenia, turnusów  rehabilitacyjnych i opłacenie badań lekarskich, 
terapii. Rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, różnego rodzaju terapie wynikające z niepełnosprawności podopiecznych (np. EEG 
Biofeedback, logopedyczne, muzykoterapeutyczne itp.).
Działania zrealizowane ze środków pozyskanych z 1% podatku.

RYBNICKA AKADEMIA RODZINY
Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)  dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i 
efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
Bezpłatne wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla mieszkańców Rybnika. 
Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. Projekt zakłada specjalistyczne 
działania na rzecz rodzin biologicznych i zastępczych. W ramach projektu świadczone będą usługi wsparcia rodziny, jako pakiet 
kompleksowych usług społecznych skierowanych do rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: 
poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, mediacje, wsparcie prawne, działania terapeutyczne (indywidualne i grupowe), 
warsztaty dla rodzin i dzieci, promocja rodzicielstwa zastępczego, integracja rodzin zastępczych, organizowanie „grup wsparcia”, 
pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy podwórkowej.
W ramach projektu funkcjonuje Centrum Usług Wsparcia i Rozwoju Rodziny, w którym nasze Stowarzyszenie oferuje bezpłatne 
wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla mieszkańców Rybnika.  Oferujemy:
- terapię klientów indywidualnych i par (konsultacje interwencyjne i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych)
- terapię rodzinną (forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności, ale 
również jego rodzinę)
- terapię dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne
- grupę wsparcia dla osób w kryzysie (głównie związanym z pojawieniem się choroby w rodzinie lub niepełnosprawności)
- warsztaty więzi i systemu więzi
- warsztaty wspierania zdrowia i procesu zdrowienia (dla pacjentów z diagnozą onkologiczną lub chorobą zagrażającą życiu oraz 
osób wspierających swoich bliskich w procesie leczenia)
- szkolenie rozwojowe dla matek (przykładowe tematy zajęć: Kobieta i przyjemność, Kobieta i matka, Kobieta i złość, Kobieta i 
lustro)
- szkolenie rozwojowe dla dziewcząt – nastolatek (podnoszenie umiejętności w zakresie pracy nad poczuciem tożsamości, 
przynależności, poczuciem własnej wartości, obrazem ciała, a samooceny oraz profilaktyki zaburzeń odżywiania)
- Warsztaty szkoleniowe „Szkoła dla rodziców” (dla osób chcących zwiększyć swoją świadomość w zakresie pełnienia swojej roli 
w rodzinie, poszerzyć umiejętności z zakresu: konstruktywnych metod wychowawczych wolnych od przemocy, radzenia sobie z 
trudnymi emocjami swoimi i dzieci, komunikacji z dzieckiem, wypracowania zasad i obowiązków panujących w rodzinie oraz 
poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych)

ALTERNATYWA II
Projekt „Alternatywa II” realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie 
indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego. Nasze 
Stowarzyszenie realizuje w tym projekcie Program Integracji Społeczno - Zawodowej „Jesteśmy Razem" adresowany do 34 osób 
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z miasta Rybnika. Odbędą się dwa 1,5 roczne 
cykle programu, każdy dla grupy 17 osób.
Program obejmuje:
1. Działania reintegracji społecznej polegające na budowaniu poczucia własnej wartości, motywacji do zmian, zmiany postawy 
na aktywną, pozwalającą na wejście na rynek pracy poprzez:
- organizację warsztatów kulinarnych, ceramicznych i stolarskich
- udział w warsztacie aktywizującym
- udział w grupie wsparcia
- zajęcia z psychologiem, terapeutą – zgodnie z potrzebami.
2.Działania zmieniające styl życia i poprawa stanu zdrowia poprzez udział w 14 – dniowym turnusie rehabilitacyjno – 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

475

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

uspołeczniającym.
3. Działania poprawiające funkcjonowanie społeczne i zwiększające motywację (organizacja zajęć poprawy wizerunku lub 
eliminowania barier w dostępie do pracy).
Zapewniamy również staże i praktyki zawodowe.

PIKNIK KONNY I RAJD KONNY DLA HIPOTERAPII 
Dwie duże imprezy odbył się w Rudach Raciborskich i Pszowie. Integracyjny Piknik konny połączony z zawodami w powożeniu 
zaprzęgami jedno i dwukonnymi. Nasze stowarzyszenie oraz fundacja Furkida  było organizatorami tej imprezy. Patronat 
Honorowy objął Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska a patronat medialny telewizja TVT oraz radio Vanessa. Celem 
przedsięwzięcia była integracja dorosłych  osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną poprzez aktywny udział grupy 
podopiecznych w organizacji pikniku jak również w zdrowej rywalizacji  sportowej. Dużo dobrej zabawy oraz sukcesy jakie 
odnoszą podopieczni stowarzyszenia w tej dyscyplinie sportu to powód do radości nie tylko dla ich rodzin i bliskich, ale także dla 
trenera i wszystkich uczestników zawodów.

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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy

Aktywizacja zawodowa i społeczna w ramach 
projektów: RAZEM DLA RODZINY, 
ALTERNATYWA II, KLUB RODZICA (W 
Stowarzyszeniu funkcjonuje grupa 
samopomocowa rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością. Korzystają z niej również 
dorosłe osoby z niepełnosprawnością. W trakcie 
spotkań uczestnicy mają okazję do wspólnych 
rozmów, wymieniania się doświadczeniami z 
wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz 
dzieleniem się trudnościami i radościami, 
których doświadczają. Opieka nad osobami z 
niepełnosprawnością wymaga uwagi przez cały 
czas. Dlatego rodzice chętnie odrywają się na 
moment od obowiązków i znajdują chwile, by 
pomyśleć tylko o sobie. To czas, aby naładować 
"baterie" pozytywną energią, jest to im 
potrzebne, by nie "spalić się" na długiej drodze 
opieki nad osobą niepełnosprawną.  Z roku na 
rok Stowarzyszenie obserwuje coraz większe 
zainteresowanie i potrzebę opiekunów, by 
zapewnić im wsparcie psychiczne oraz możliwość 
do spotkań rekreacyjnych, integrujących. W 
2018 roku Stowarzyszenie zorganizowało dla 
rodziców zabawę karnawałową, warsztaty 
tworzenia stroików świątecznych (z udziałem 
dzieci), wycieczkę do Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, Facefitness i warsztaty 
kosmetyków naturalnych)

94.99.Z 5 620,34 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

TURNUS REHABILITACYJNY, INTEGRACYJNE 
PÓŁKOLONIE LETNIE (Celem projektu było:
- wsparcie rodzin przeżywających trudności z 
wychowaniem dzieci (dzieci i młodzieży 
pełnosprawnej i z niepełnosprawnością 
umysłową oraz z rodzin ubogich, bezrobotnych, z 
problemami alkoholowymi) poprzez 
sprawowanie opieki nad 25 dziećmi podczas 10 
dni letnich wakacji w formie zorganizowanego 
wypoczynku,
- organizacja zajęć warsztatowych 
aktywizujących - plastycznych, sportowych, 
tanecznych, rekreacyjnych i integracyjnych)

86.90.E 22 447,29 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

WSPARCIE REHABILITACYJNE, MEDYCZNE I 
EDUKACYJNE PODOPIECZNYCH, ZBIÓRKA 
PUBLICZNA Zakup sprzętu i przyrządów 
rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego i 
edukacyjnego, różnego rodzaju 
specjalistycznych pomocy terapeutycznych i 
dydaktycznych, zakup leków, wsparcie leczenia, 
turnusów  rehabilitacyjnych i opłacenie badań 
lekarskich, terapii. Rehabilitacja ruchowa, 
fizjoterapia, różnego rodzaju terapie wynikające 
z niepełnosprawności podopiecznych (np. EEG 
Biofeedback, logopedyczne, 
muzykoterapeutyczne itp.).
Działania zrealizowane ze środków pozyskanych 
z 1% podatku)

88.10.Z 488 345,98 zł
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w 
tym:

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) 2 021 882,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 012 858,57 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 9 023,98 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

81 817,52 zł

0,00 zł

13 000,00 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

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

4.1. 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

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 773 056,68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 94 817,52 zł
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w 
tym:

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 144 984,37 zł

14 344,20 zł

107 145,90 zł

5 323,03 zł

18 171,24 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 9 023,98 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)

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 1 039 338,17 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 544 196,18 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: 676 151,13 zł 544 196,18 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

655 054,32 zł 544 196,18 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Warsztaty teatralne 7 490,70 zł

2 Turnus rehabilitacyjny STAWISKA 2018 14 999,69 zł

3 Półkolonie 7 447,60 zł

4 Wolontariat to coś dla mnie2018 2 931,03 zł

1 W.A. na potrzeby, leczenie i rehabilitację 17 851,45 zł

2 K.A. na potrzeby, leczenie i rehabilitację 9 502,48 zł

3 K.A. na potrzeby, leczenie i rehabilitację 9 450,00 zł

4 S.E. na potrzeby, leczenie i rehabilitację 8 657,61 zł

5 N.A. na potrzeby, leczenie i rehabilitację 8 080,00 zł

0,00 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 1 357 804,25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

1 410,96 zł

19 685,85 zł

0,00 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: 

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

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 0,00 zł

nie korzystała

1 345 731,42 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

1 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. 0,50 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)

0,40 etatów

20 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

252 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 78 870,80 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 485,00 zł

7 485,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71 385,80 zł

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

78 870,80 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 78 870,80 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 

0,00 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)

469,71 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)  

248,47 zł

7 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

7 osób

0 osób

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)

40 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

40 osóbb) inne osoby

w 
tym:
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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

2 100,00 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)

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)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE 
LETNIE

Organizacja czasu wolnego 
zgodnie z opisem w punkcie 
II.1.1

MIASTO RYBNIK 8 000,00 zł

2 WOLONTARIAT? TO COŚ DLA 
MNIE!

Przeszkolenie wolontariuszy 
zgodnie z opisem w II.1.1

MIASTO RYBNIK 5 000,00 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

5 040,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 ALTERNATYWA II Zgodnie z opisem w II.1.1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 
RAMACH EFS

53 317,52 zł

2 RAZEM DLA RODZINY Zgodnie z opisem w II.1.1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 
RAMACH EFS

28 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krzysztof Chełstowski
Joanna Tarnowska

Anna Jaszczuk
Aleksandra Chełstowska

Lidia Maier

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-23
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