
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. ZAMOŚĆ

Powiat M. ZAMOŚĆ

Ulica ŚLĄSKA Nr domu 45 A Nr lokalu 

Miejscowość ZAMOŚĆ Kod pocztowy 22-400 Poczta ZAMOŚĆ Nr telefonu 846392525

Nr faksu 846392525 E-mail 
stowarzyszeniezamosc@wp.p
l

Strona www http://stowarzyszeniewszyscyrazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-01-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 95106569300000 6. Numer KRS 0000070740

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 Sitarz Prezes TAK

Barbara Grądkowska wiceprezes TAK

Beata Bober sekretarz TAK

Artur Wiater skarbnik TAK

Ewa Maria Kasprzyk członek TAK

Irena Szczęśniak członek TAK

Małgorzata Saczuk członek 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

Urszula Rogalska przewodnicząca KR TAK

Beata Latymowuicz członek KR TAK

Barbara Mach członek KR TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ 
"WSZYSCY RAZEM"

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



Sprawozdanie z działań Stowarzyszenia w 2015 roku
Zorganizowano akcję w celu pozyskania środków z 1% podatku; przygotowania materiałów 
promocyjnych Stowarzyszenia – kalendarzyki, plakaty, ulotki.
Realizacja projektów:
1. Realizacja dwóch projektów zatytułowanych; „Aktywność ruchowa źródłem zdrowia i sprawności 
osób niepełnosprawnych”, w  ramach których:
- zakup stołu do ping-ponga i drobnego wyposażenia do tenisa,
- zorganizowanie zajęć z tenisa stołowego dla 30 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego  w Zamościu (od 1.03 2015 r. do 25.06.2015 r.),
- organizacja II Regionalnego Turnieju Tenisa Stołowego o charakterze integracyjny, w którym wzięli 
udział uczniowie ze szkół masowych z regionu oraz uczniowie z SOSW z Zamościa,
-  zorganizowanie zajęć gry w boccie , zakup piłek do BOOCI
-zorganizowanie zajęć na Krytej Pływalni dla 50 wychowanków SOSW od 23.03.2015 r. do 25.06.2015 r.
- zorganizowanie Szkolnego Turnieju w Boccie, zakup nagród
2. Organizacja II Regionalnych Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych- „Co nam w duszy 
gra” w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, w którym udział wzięli uczniowie ze szkół 
specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz  uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Zamościa i regionu (łącznie 300 osób) ( 17.03.2015 r.) .

3. Organizacja dwudniowego  I Roztoczańskiego Mitingu Turystycznego dla osób niepełnosprawnych  
„Pokonać siebie – wszystko jest możliwe”- o charakterze integracyjnym. W imprezie wzięło udział 30 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu oraz 11 uczniów ze szkoły 
masowej. Miting odbył się w dniach 27-28.04.2015 r., z noclegiem w Górecku Kościelnym.
4. Organizacja 4-dniowej wycieczki „Poznajemy Wrocław” dla 34 niepełnosprawnych  wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu, w tym 3 absolwentów. Wycieczka odbyła 
się w dniach 29.09. - 02.10. 2015r.
5. Realizacja projektu  „Naturalnie.... w dorosłe, samodzielne życie” dla 24 wychowanków  
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu. Projekt propagował 
zdrowy styl życia (uprawa ziół, sporządzanie zdrowych posiłków) i rozwijał umiejętności społeczne 
(współdziałanie, komunikacja, planowanie). Jego realizacja trwała od 8.04.2015 r. do 30.11.2015 r.,

Inne działania:
6.. Organizacja XIV Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie...” o charakterze 
integracyjnym. W konkursie wzięło udział 657 dzieci i młodzieży ze szkół masowych, specjalnych, MDK, 
świetlic osiedlowych oraz młodzież z WTZ. Uczestnicy prezentowali się w formie muzycznej, plastycznej 
i literackiej. Koncert finałowy odbył się 15.05.2015r., podczas którego Stowarzyszenie nagrodziło 150  
laureatów.
7. Organizacja pokonkursowej wystawy XIV Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech 
będzie...” w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego-dla mieszkańców Zamościa i gości z poza Zamościa,
8. Organizacja dwóch spotkań informacyjno-integracyjnego „Razem weselej” na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu dla uczestników 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Zamościa i młodzieży z SOSW (łącznie ok. 100 osób) w dniu 27.05.2015 r. oraz dla uczestników 5 WTZ z 
powiatu zamojskiego i wychowanków SOSW w dniu 8.10.2015 (łącznie 120 osób)
9. Organizacja 2-dniowego wyjazdu do Korycin- „Wycieczka do zielonego zakątka” dla 21 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu,
 w dniach 2-3 06.2015 r.
10. Zorganizowanie szkolenia dla 20 rodziców uczniów z trudnościami w komunikacji werbalnej  na 
temat alternatywnych sposobów komunikowania się. W ramach szkolenia specjalistki przygotowały i 
wydały kolejny śpiewnik dla dzieci niemówiących. Szkolenie odbyło się w dniu 14.05.2015 r.
11.  Dokonanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego i użyczenie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- 
Wychowawczemu do użytkowania podczas  zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych:
- zakup elektrycznej bieżni rehabilitacyjnej (zautomatyzowanej)  ,
- 3 stacjonarnych rowerów rehabilitacyjnych,
-  zakup roweru trójkołowego 
12. Dofinansowanie imprez okazjonalnych, organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy:  zakup  biletów do kina dla uczniów,  artykułów spożywczych i słodyczy na uroczystość 
wigilijną, ufundowanie nagród na organizowane konkursy wiedzy i umiejętności.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1200

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

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

Druk: MPiPS 4



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym w 
zakresie edukacji, 
rehabilitacji. Zakup sprzętu 
wspomagającego 
alternatywne metody 
komunikacji (AAC) oraz 
sprzętu rehabilitacyjnego i 
wspomagającego rozwój 
fizyczny dzieci 
niepełnosprawnych. 
Działalność informacyjna, 
szkoleniowa wspierająca 
nauczycieli, terapeutów i 
rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. 
Organizowanie wycieczek, 
konkursów, przeglądów 
artystycznych o charakterze 
integracyjnym o zasięgu 
regionalnym i 
wojewódzkich. 
Organizowanie wystaw 
pokonkursowych dla 
społeczności lokalnych. 
Organizowanie szkoleń z 
zakresu 
oligofrenopedagogiki, 
autyzmu, alternatywnych 
metod porozumiewania się 
dla nauczycieli terapeutów 
oraz rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. 
Opracowywanie i 
wydawanie pomocy 
dydaktycznych dla dzieci z 
zaburzeniami w 
porozumiewaniu się.

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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 5



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 wyników/zysków i strat) 43,888.25 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43,888.25 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 0.00 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 12,753.40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 16,584.10 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 szacunkowe 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)

51,239.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 7,706.00 zł

2 Organizacja konkursów 8,878.10 zł

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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

51,239.94 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 51,239.94 zł

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

-7,351.69 zł

Druk: MPiPS 6
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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 podatku od czynności cywilnoprawnych

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 (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)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

57.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 7



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 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)

57.00 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 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 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

0.00 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

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

Wszyscy członkowie Zarządu i Stowarzyszenia pracują społecznie

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

organizacji

Bożena Sitarz, Barbara 
Grądkowska / 6 czerwiec 2016 

rok Data wypełnienia sprawozdania

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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