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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo lubelskie Powiat M. Zamość 

Gmina Zamość Ulica Śląska Nr domu 45A Nr lokalu 

Miejscowość Zamość 

Zamość 

 

 

Kod pocztowy 22-400 Poczta Zamość Nr telefonu 84 6392525 

 Nr faksu E-mail  stowarzyszeniezamosc@wp.pl Strona www.stowarzyszeniewszyscyrazem.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

12.12.2001 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

13.01.2009 

5. Numer REGON 95106569300000 6. Numer KRS 0000070740  

za rok 2014 
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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 

BOŻENA KRYSTYNA 
SITARZ 
BARBARA 
GRĄDKOWSKA 

 PREZES 
 
WICEPREZES    

 

BEATA BOBER 
ARTUR WIATER  

SEKRETARZ 
SKARBNIK    

 

EWA MARIA 
KASPRZYK 
IRENA SZCZĘŚNIAK-  
MAŁGORZATA 
SACZUK 

CZŁONEK 
 
CZŁONEK 
 
CZŁONEK 

   

 

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 

ROGALSKA 
URSZULA 

PRZEWODNICZĄCA 
    

 

LATYMOWICZ  
BEATA 

CZŁONEK 

     

 

MACH BARBARA 
CZŁONEK 

     

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację  

 

Sprawozdanie z  działań Stowarzyszenia w 2014r. 

 

Zorganizowano akcję w celu pozyskiwania środków z 1% podatków; przygotowanie materiałów 

promocyjnych stowarzyszenia; kalendarzyki, plakaty, ulotki. 

 

I Realizacja projektów 

a) I Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Co nam w duszy 

gra….” 

Nasze stowarzyszenie zainicjowało i zorganizowało I Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób 

Niepełnosprawnych „Co nam w duszy gra….” pod honorowym patronatem Starosty 

Zamojskiego. Środki na organizację pozyskaliśmy częściowo z Zarządu Powiatu w ramach projektu 

i ze środków własnych. 27 marca w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego, odbyły się 

prezentacje. 

W koncercie wzięli udział uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z 

Tomaszowa Lub.,  Zamościa,  Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem”, 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Zamościa oraz Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W prezentacjach swoje 

umiejętności pokazali także uczestnicy  Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lipiny Starej , 

Dominikanówki, Rozłop,  Zwierzyńca oraz Ośrodka „Krok za Krokiem” z Zamościa. Na widowni 

wspaniale bawiły się dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, opiekunowie i terapeuci – około 200 

osób. 

Uczestnicy prezentując swoje talenty artystyczne w formie wokalnej, tanecznej , teatralnej i 

instrumentalnej ujawnili jak wiele potrafią, a tym samym dostarczyli wszystkim obecnym na 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 
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koncercie wiele przeżyć, wrażeń, pozytywnych emocji. 

W podziękowaniu za wspaniałe występy  Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” przygotowało dla 

uczestników koncertu wartościowe upominki, a dla wszystkich  słodki poczęstunek. 

Prezentacjom towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Zamościu. 

 

b) Aktywność ruchowa źródłem zdrowia i sprawności osób niepełnosprawnych” 

Środki finansowe na realizację projektu pozyskaliśmy z Zarządu Powiatu oraz ze środków 

własnych. W ramach projektu instruktorzy prowadzili  zajęcia pozalekcyjne z zakresu tenisa 

stołowego dla uczniów z Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu 

(mieszkańców internatu). Zakupiony został sprzęt sportowy: stół, rakietki, piłeczki. 

Zorganizowany został I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, w którym wzięli udział 

uczniowie z gimnazjum: Łabuńki, Łabunie i SOSW w Zamościu. Zostały zakupione puchary, 

medale, dyplomy 

Inne działania: 

II Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „ Zawsze niech będzie…” 

Jak co roku konkurs cieszy się ogromną popularnością W tym roku do jego udziału  zgłosiło się 

657 uczestników z 64 placówek oświatowych i kulturalnych z województwa lubelskiego. 

Uczestnicy pracowali pod kierunkiem 131 nauczycieli, terapeutów, instruktorów. Konkurs 

obejmuje trzy formy twórczości: literacką, plastyczną i muzyczną i trwa od marca do maja. Z okazji 

posumowania konkursu zorganizowaliśmy uroczysty koncert, w którym występowali laureaci. 

Nagrodziliśmy 155 uczestników, ich opiekunom wręczyliśmy podziękowania. Część nagród 

pozyskaliśmy od różnych sponsorów, a także zakupiliśmy. Koncertowi towarzyszą wystawy prac 

plastycznych, literackich, prezentowanie laureatów formy muzycznej 

 

III  III - IV.2014r. zorganizowaliśmy pokonkursową wystawę prac plastycznych w ramach XIII 

Konkursu Twórczości „ Zawsze niech będzie…” Wystawa miała miejsce w Klubie 3 Batalionu 

Zmechanizowanego w Zamościu. Obejrzało ją ok. 300osób, w tym uczniów zamojskich szkół. 

 

IV  Zorganizowaliśmy warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem z przedszkola i klas nauczania 

zintegrowanego z SOSW w Zamościu. Zajęcia przeprowadzone były w dwóch cyklach. Temat 

warsztatów: „ Jak sobie radzić” 

 

V. W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC  zorganizowaliśmy   szkolenie dla 

rodziców dzieci niemówiących lub z problemami w porozumiewaniu się. Specjalistki z zakresu 

alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się opracowały kolejny śpiewnik-„ 

Jesienne śpiewanie”, dla dzieci niemówiących, który został wydany na początku października. 

W tym roku Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu był organizatorem III edycji 

konkursu  pod hasłem: „ Mój czworonożny przyjaciel” . Stowarzyszenie włączyło się w jego 

organizację. 

 

VI.  Współorganizowaliśmy projekt „ Mój czas- nasz czas” w ramach ogólnopolskiej akcji „ 

Zachowaj trzeźwy umysł”, którego autorami są nauczyciele SOSW( jednocześnie członkowie 

Stowarzyszenia). W ramach projektu realizowane były zadania o charakterze  integracyjno- 

profilaktycznym. Obejmowały uczniów SOSW oraz  grupy uczniów Gimnazjum Nr 5. 

 

VII. .Zorganizowaliśmy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów III klas Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  ( raz w miesiącu po dwie godziny dla dwóch grup- od 

listopada do lutego) w ramach projektu „ Łamanie barier- Lublin-Zamość- Włodawa- Brześć- 

Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Lubelskie Forum 

Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki wraz z Białoruską organizacją 

pozarządową 

 

VIII. Dofinansowaliśmy : 

 obóz żeglarski zorganizowany dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Zamościu, 

 nauka jazdy na łyżwach- dla uczniów SOSW- mieszkańcy internatu 

 

IX. Zakupiliśmy: 

* 100 krzeseł, które wykorzystujemy w czasie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, 

* rotor-urządzenie rehabilitacyjne do usprawniania ruchowego kończyn górnych lub kończyn 

dolnych 

*  piaskownicę terapeutyczną ze specjalnym piaskiem do usprawniania manualnego uczniów z 

zaburzeniami motoryki małej, 
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* mikrofony z mikroportem 

IX. Współorganizowaliśmy akcję zbierania nakrętek, z której dochód został   przeznaczony na 

operację serca chorej dziewczynki. 

X. Przekazaliśmy pieniądze na zakup środków ułatwiających  rehabilitację jednego z 

podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „ Krok dalej” w Białobrzegach. 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

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 1200 

 

Osoby prawne  

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych 
w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 

 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej wraz 

z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

Pomoc społeczna i humanitarna Pomoc osobom niepełnosprawnym 

Edukacja i wychowanie 
Pozostałe działania, w tym 
wspieranie placówek edukacyjnych 
lub wychowawczych 

Wsparcie dla inicjatyw 
obywatelskich 

Działalność informacyjna, 
szkoleniowa wspierająca rodziców 
dzieci niepełnosprawnych 

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym  

 tak 
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4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 

 

  

 

 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

  

  

  

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 

 

 

  

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. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg 
klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

 

   17874,10zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17874,10   zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
                              ,   

zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 
                              ,   

zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 
                              ,   

zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

                             
4500,00   zł    

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem  2259,81 zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

 nie 

 nie 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

                           

23568,67zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
20308,22 zł 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 ,    zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
,    zł 

d) Koszty administracyjne 
3236,45    zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 
24,00   zł 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego 
 w okresie sprawozdawczym 

1065,24    zł 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  
tych środków  

4.1. Przychody z 1% podatku     16584,10    zł 

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

    13572,41    zł 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 
 
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego  

5183,00    zł 

2 
 

Organizacja konkursów 
   2388,42    zł 

3 
 
Zakup wyposażenia 

6.000,00   zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych
 

z podatku od nieruchomości
                     

 
z opłaty skarbowej

                                       
z opłat sądowych

                                       

z innych zwolnień
 

-> jakich?__________________________          
 

 nie korzystała 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

 

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 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

                                                                                                                                              
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 1 miejsca po przecinku) 

                                                etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
                                                osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 

                              56  osób 
fizycznych 

                                     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) 

 

 

nie   

tak   

nie 

 tak 

tak 
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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) 

56  osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

a) z tytułu umów o pracę   ,    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych ,    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 

 ,    zł 

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  ,    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 

1 Starostwo Powiatowe w Zamościu 1 

2   

IX. Dodatkowe informacje 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

Wszyscy członkowie Zarządu i Stowarzyszenia pracują społecznie. 

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 
 

 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 

 
 
 

(dd.mm.rrrr) 

 

nie   

nie   

tak 
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