
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem 
Umysłowym przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” 

 za rok 2008 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst pierwotny: Dz.U. z 
1994 r. Nr 121 poz. 591, tekst   jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm; zwanej 
dalej ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej Dz.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm. Ustawa o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 
Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy 
Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”   
43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5. 
 
2. Sąd prowadzący rejestr: 
Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
data wpisu: 17.07.2007 r. 
nr KRS:0000284863 
NIP: 638-17-29-533 
REGON: 240795054 
 
3. Dane dotyczące członków Zarządu 
a) Marian Ogrodnik - prezes 
b) Jolanta Konieczny - vice-prezes  
e) Maria Szweda - skarbnik 
d) Alina Czembor - sekretarz 
 
Komisja rewizyjna: 
a) Ewa Zielonka 
b) Barbara Koc 
c) Róża Balcarek 
 
4. Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym 
przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”  (zwane dalej 
Stowarzyszeniem )  jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu pszczyńskiego. 
Działalność swą opiera na społecznej pracy członków, współpracy z nauczycielami 
zespołu szkół i wsparciu instytucji i osób fizycznych. 
 



5. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak 
najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju 
uczniów upośledzonych umysłowo, godnego i aktywnego ich uczestnictwa w życiu 
społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, 
informacyjną, kulturową, oświatową, a w szczególności: 
a) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec uczniów upośledzonych 
umysłowo i ich rodzin, 
b) zaspokojenie potrzeb uczniów upośledzonych umysłowo  w zakresie edukacji, 
opieki, leczenia, w tym rehabilitacji, udział w kulturze i rekreacji w integracji z 
otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. 
c)występowanie z wnioskami do władz powiatowych i miejskich w zakresie 
niezbędnych form pomocy dla uczniów upośledzonych umysłowo i ich rodzin lub 
opiekunów prawnych. 
d)współprace z organami władzy państwowej, samorządowej, powiatowej, 
organizacjami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami i 
osobami  fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
 
6. Główne działania Stowarzyszenia. 

 
Pierwsze miesiące działalności stowarzyszenia związane były z załatwianiem 
spraw formalno – prawnych, a więc zarejestrowania zmian statutowych w Sądzie 
Rejonowym w Katowicach, założeniem konta w Banku Spółdzielczym w Pszczynie 
oraz starań w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie o wpisanie do wykazu 
organizacji na które orzekane są tzw. nawiązki. Stowarzyszenie starało się także 
o status organizacji pożytku publicznego, a co za tym idzie możliwość  
korzystania z odpisów podatkowych. Obecnie oczekujemy na decyzję sądu.  
Dzięki owocnej współpracy z dyrekcją szkoły i wsparciu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pszczynie wyjechaliśmy w grupie 75 rodziców i dzieci na 
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Mrzeżyna. Turnus był częścią  projektu 
systemowego po nazwą „Marzysz, Planujesz, Działasz – Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pszczyńskim”.  
W 18 listopada  przeżyliśmy emocje sportowe i wyjechaliśmy w grupie ponad 30 
osób na mecz piłki nożnej do Chorzowa. 
W dniu 29 listopada br w Restauracji „Hawana” odbyły się andrzejki dla  
przyjaciół stowarzyszenia, dzięki którym  zgromadziliśmy 1469zł. 
Następnie w dniu 21 grudnia br dzięki zaproszeniu M. Stiebera Dyrektora 
Powiatowego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie wzięliśmy udział w 
całodniowej piłkarskiej imprezie dochodowej na rzecz naszego stowarzyszenia 
pod nazwą „Piłkarska Gwiazdka” W programie imprezy znalazł się turniej 
dochodowy przedsiębiorców zaproszonych przez stowarzyszenie,  
sprzedawaliśmy „cegiełki”, a także ozdoby świąteczne wykonane przez naszych 



uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Dochód ze wspomnianej imprezy 
wyniósł 2.622zł. 
W grudniu br. dzięki współpracy z ZU „Allianz” R. Szuster wydrukowaliśmy 2000 
kalendarzyków na rok 2009, na którym znalazło się, wypracowane wspólnie z 
nauczycielami naszej szkoły, logo stowarzyszenia. Większość kalendarzyków 
rozdaliśmy w celu rozreklamowania naszego Stowarzyszenia, a i tak udało się 
uzyskać z tego działania 180zł. 
Na przełomie  roku wzięliśmy czynny udział w organizacji XIV Balu 
Charytatywnego na rzecz uczniów naszej szkoły.  
 
8. Informacje dodatkowe 
a) Stowarzyszenie w roku 2008 nie prowadziło działalności gospodarczej 
b) Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych i nie wypłacało 
wynagrodzenia 
c) Stan konta w Banku Spółdzielczym na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 
9.268,90zł. 
d) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji. 
e) w okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono kontroli 
zewnętrznych. 
. 
 


