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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. RADOM

Powiat M. RADOM

Ulica SOBÓTKI Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość RADOM Kod pocztowy 26-600 Poczta RADOM Nr telefonu 48-360-35-02

Nr faksu E-mail stowarzyszenierazem@op.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-10-13

2013-12-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67301871100000 6. Numer KRS 0000366119

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

Dagmara Marlena Janas Prezes TAK

Bożena Maria Figura wiceprezes TAK

Sylwia Mordka wiceprezes 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

Tomasz Marcin 
Niewiadomski

członek TAK

Dariusz Zaborski członek TAK

Agata Kłos członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin.
Działalność Stowarzyszenia ma w szczególności na celu:
organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, leczniczej
i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju;
organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i 
turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania 
społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami: organizowanie 
pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin;
organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej w 
środowisku osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych;
współpracę i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz 
szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży 
względem osób z dysfunkcjami;
zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności;
edukację i wychowanie;
pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
pomoc społeczną;
pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
działalność charytatywną;
integrację środowiska seniorów;
integrację europejską i współpracę międzynarodową;
działalność związaną ze sportem;
działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i 
przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, 
szkolnym i rodzinnym;
doradztwo rodzinne;
promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową;
wsparcie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, 
sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności;
prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza 
szczególnie uzdolnionych;
prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych 
organizacji realizujących zadania w sferze kulturalnej i społecznej;
finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których 
cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia;
wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz 
nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w 
regionie;
wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom 
z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie 
wychowującym dzieci;
wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i 
narkomanią;
wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych;
wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych;
inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami 
fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia;
wspieranie i promowanie ekonomii społecznej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
wspieranie wszechstronnego rozwoju niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży przez np. wyrównywanie szans edukacyjnych;

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
organizacjami politycznymi i społecznymi, instytucjami oraz osobami 
prywatnymi, tak w kraju, jak i zagranicą;
inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej;
organizowanie imprez artystycznych, festiwali, przeglądów, wernisaży, 
warsztatów, seminariów oraz prowadzenie własnego centrum poszukiwań 
artystyczno – kulturowych;
organizowanie i realizację kolonii i obozy dla dzieci i młodzieży;
inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
wspieranie działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest 
zbieżna z celami Stowarzyszenia;
badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma 
partnerami: władzami lokalnymi, biznesem, organizacjami 
przedsiębiorców, ekspertami, działaczami lokalnymi;
zaspokajanie bieżących oraz przyszłych potrzeb społeczności lokalnej i w 
tym celu nieustannie tworząc i powiększając swój kapitał żelazny 
(wieczysty);
zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo – 
wychowawczych i alternatywnych form edukacji, w tym żłobków, 
przedszkoli i szkół;
rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji poprzez 
zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy: 
klubów młodzieżowych, ośrodków i placówek wsparcia dziennego, 
spółdzielni socjalnych, specjalistycznych bibliotek;
promocję, realizację i rozpowszechnianie innowacyjnych programów i 
pomocy edukacyjno–wychowawczych;
organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, 
wykładów, spotkań, warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla 
wszystkich osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów 
statutowych;
organizowanie warsztatów twórczych dla niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, 
teatralnych oraz filmowych;
inną działalność edukacyjną i oświatową;
przeciwdziałanie patologiom społecznym;
podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i 
marginalizację społeczną, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz 
osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenia społeczne;
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów 
wiejskich oraz rodzin najuboższych;
przyczynianie się do poprawy jakości życia osób starszych, rozbudzanie ich 
zainteresowań, wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej;
integrację środowiska seniorów;
łączenie pokoleń;
promocję i organizację wolontariatu;
organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne;
propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, 
międzykulturowej
w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji 
promujących ideę integracji europejskiej;
rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z organizacjami 
pozarządowymi;
organizowanie konferencji, sympozjów, zawodów i imprez sportowych, 
obozów językowych, imprez kulturalnych dla osób z kraju i zagranicy;
prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej i promocji zdrowia;
szeroko pojętą profilaktykę, leczenie, rehabilitację;
prowadzenie poradni rodzinnej, punktów konsultacyjnych, świetlicy 
socjoterapeutycznej;
organizację wypoczynku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin przez organizację wycieczek, obozów, kolonii i innych 
alternatywnych form wypoczynku;
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organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieżowych zespołów 
artystycznych;
udział zespołów w artystycznych przeglądach, konkursach i festiwalach;
rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności 
współżycia w grupie rówieśniczej;
wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań 
profilaktycznych w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych 
(alkoholizm, narkomania, nikotynizm, niedostosowanie społeczne itd.);
inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, całych rodzin przez organizowanie 
np. imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, festiwali, przeglądów i 
plebiscytów;
pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo członków Stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe;
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” jest organizacją działającą od 2004 r.  Stowarzyszenie obecnie 
zrzesza osoby zaangażowane w pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz wspiera około 300 podopiecznych. Ponadto 
Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo - wychowawczą, pedagogiczną i terapeutyczno – rehabilitacyjną 
(wg. Stanu na dzień 08.10.2020 r) tj. 59 osób na podstawie umów o pracę oraz 30 na podstawie umów zlecenia. Podopiecznymi 
są dzieci i dorośli w różnym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin. Powstanie placówek prowadzonych przez 
Stowarzyszenie jest odpowiedzią na potrzeby i problemy z jakimi borykają się jego podopieczni. Problemy te to: 
niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe oraz inne dysfunkcje rozwojowe. Stowarzyszenie w lutym 2010 r. 
otworzyło pierwsze w Radomiu niepubliczne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami pn. „Kraina Radości”. Początki były 
trudne ale widząc jak potrzebna jest taka placówka, został podjęty trud utworzenia takiego przedszkola. Przedszkole mieściło 
się w dwóch budynkach na terenie miasta Radomia. Obecnie pod opieką jest ok. 100 dzieci z różnymi dysfunkcjami 
rozwojowymi a przedszkole mieści się na ulicy Sobótki 5 w Radomiu. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, jak również dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych i 
terapiach indywidualnych takich jak: muzykoterapia, kynoterapia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, zajęcia 
kulinarne – kuchcikowo, Integracja Sensoryczna, trening słowny metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, logopedia.Stowarzyszenie 
od września 2015 roku prowadziło również Niepubliczny Żłobek "Kraina Radości", który dysponował 14 miejscami dla 
maluszków do 2,5 roku życia. 
W prowadzonym przez Stowarzyszenie Żłobku, profesjonalnie i z zaangażowaniem opiekowano się dziećmi w wieku od 12 
miesiąca do 2,5 lat. Kadra opiekuńcza zapewniała opiekę wychowawczą, wspomagała indywidualny rozwój dziecka, uczyła 
zabawy w grupie, dzielenia się z innymi czy umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Żłobek miał na celu zapewnienie 
opieki nad dziećmi i wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości. Niestety wskutek wprowadzenia stanu zagrożenia 
epidemicznego w maju br. Stowarzyszenie zmuszone było zamknąć Żłobek.
Przez dwa lata Stowarzyszenie wspierało też dorosłe osoby niepełnosprawne  w Klubie Integracji Społecznej (KIS) prowadząc 
dzienny ośrodek. Po zakończeniu programu KIS, Stowarzyszenie otworzyło Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 
uczestników, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym typu B i działa do dzisiaj. Uczestniczenie w 
zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy – to nie tylko wyjście z domu i zajęcia z terapii zajęciowej, to także poznanie 
nowych przyjaciół, to wyjścia do kina, teatru, restauracji, wycieczki oraz wiele innych pozytywnych doznań, których nie byłoby 
gdyby nie zaangażowanie terapeutów zajęciowych i naszego wykwalifikowanego personelu.
 Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w każdym tego słowa znaczeniu, dlatego 
Stowarzyszenie otworzyło restaurację pn. „Różany Gościniec”, w której także są zatrudnieni pracownicy z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. Osoby te mają teraz możliwość udowodnić, że są potrzebne i mogą realizować się również zawodowo. 
Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działalność: rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną, społeczną dla osób z 
niepełnosprawnościami. Wszechstronnie działa i wspiera rozwój oraz funkcjonowanie społeczne dzieci i dorosłych z różnymi 
dysfunkcjami. Organizuje dla osób  z niepełnosprawnościami i ich rodzin, rehabilitację zawodową i społeczną oraz opiekuńczo – 
wychowawczą. Stowarzyszenie współpracuje i nawiązuje kontakty z innymi podmiotami społecznymi oraz placówkami 
oświatowo-wychowawczymi w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z różnymi 
dysfunkcjami rozwojowymi, zachęca różne osoby do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenia 
warunków dla ich działalności.
Stowarzyszenie współpracuje i nawiązuje kontakty z innymi podmiotami społecznymi oraz placówkami oświatowo-
wychowawczymi w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z różnymi dysfunkcjami 
rozwojowymi, zachęca różne osoby do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenia warunków do szeroko 
pojętej działalności na rzecz osób z niepełnosprawności a szczególnie działalności kulturalnej i rekreacyjnej.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

Osoby prawne

460

14

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych - przedszkole. 
Głównym celem wychowania przedszkolnego 
jest wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji 
dzieci od trzeciego do szóstego roku życia, przy 
czym wspomaganie ukierunkowane jest zgodnie 
z potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi 
dziecka. Zadania, które wynikają z tak 
sformułowanego celu realizowane są w ramach 
następujących obszarów edukacyjnych: 
poznawanie i rozumienie siebie i świata, 
nabywanie umiejętności poprzez działanie, 
odnajdywanie swojego miejsca w grupie 
rówieśniczej, wspólnocie.

85.10.Z 0,00 zł

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

prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych - żłobek. 
Przedmiotem działalności , które zakresem 
swojej działalności obejmuje działalnością 
pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną dzieci 
od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, 
zapewnia dziecku opiekę w warunkach 
zbliżonych do domowych, gwarantuje właściwą 
opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną dziecku przez 
uwzględnienie indywidualnych potrzeb, 
prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i 
edukacyjne, wpływa pozytywnie na rozwój 
psychosomatyczny dziecka

88.91.Z 0,00 zł

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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4.2. 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

rozwój i wspieranie różnych metod terapii i 
rehabilitacji - prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego. Celem jest niwelowanie skutków 
niepełnosprawności w sferze zdrowia 
psychicznego; nabywanie przez uczestników 
umiejętności samodzielnego wykonywania 
podstawowych czynności życia codziennego i 
realizacji celów życiowych, przeciwdziałanie 
izolacji społecznej chorego ( wnikliwa i ciągła 
ocena sytuacji w rodzinie, miejscu zamieszkania, 
miejscu pracy i szerszym środowisku 
społecznym). Uczestniczenie w zajęciach 
terapeutycznych.

88.10.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych - przedszkole. 
Głównym celem wychowania 
przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i 
wczesnej edukacji dzieci od trzeciego do 
szóstego roku życia, przy czym 
wspomaganie ukierunkowane jest zgodnie 
z potencjałem oraz możliwościami 
rozwojowymi dziecka. Zadania, które 
wynikają z tak sformułowanego celu 
realizowane są w ramach następujących 
obszarów edukacyjnych: poznawanie i 
rozumienie siebie i świata, nabywanie 
umiejętności poprzez działanie, 
odnajdywanie swojego miejsca w grupie 
rówieśniczej, wspólnocie. Udział 
podopiecznych w imprezach 
organizowanych dla przedszkola. 
Dostarczanie posiłków dla dzieci z 
przedszkola.

85.10.Z 0,00 zł

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

prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych - żłobek. 
Przedmiotem działalności , które zakresem 
swojej działalności obejmuje działalnością 
pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną 
dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 
lat, zapewnia dziecku opiekę w warunkach 
zbliżonych do domowych, gwarantuje 
właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną 
dziecku przez uwzględnienie 
indywidualnych potrzeb, prowadzi zajęcia 
opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne, 
wpływa pozytywnie na rozwój 
psychosomatyczny dziecka

88.91.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Celem prowadzonej działalności jest rozwój 
i wspieranie różnych metod terapii i 
rehabilitacji - prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego, zabiegów tlenoterapii 
dla podopiecznych. Organizacja imprez dla 
osób niepełnosprawnych. .Organizacja 
wyjazdów integracyjnych  osób z 
niepełnosprawnościami. Dostarczanie 
posiłków dla podopiecznych 
Stowarzyszenia na rzecz osób 
niepełnosprawnych "Razem". 
Wszechstronnie działania i wspieranie 
rozwoju oraz funkcjonowanie społeczne 
dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

79.12.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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9 207,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 406 529,05 zł

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) 5 297 198,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 552 833,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 322 143,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 416 365,06 zł

d) przychody finansowe 212,05 zł

e) pozostałe przychody 5 644,89 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 852 853,05 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. 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób 
z niepełnosprawnościami w każdym tego słowa znaczeniu, dlatego Stowarzyszenie otworzyło 
restaurację pn. „Różany Gościniec”, w której także są zatrudnieni pracownicy z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności. Osoby te mają teraz możliwość udowodnić, że są potrzebne i 
mogą realizować się również zawodowo. 
Restauracja dostarczała posiłki do placówek prowadzonych przez stowarzyszenie oraz 
obsługiwała klientów indywidualnych, firmy, i inne placówki oświatowe o organizacje 
pozarządowe.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

4 199 868,89 zł

206 660,16 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
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2.4. Z innych źródeł 28 609,30 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 888 638,45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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 13 230,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 4 867 688,07 zł 0,00 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 664 195,15 zł 0,00 zł

322 143,00 zł 0,00 zł

846 450,29 zł

5 279,02 zł

0,00 zł

29 620,61 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

2 550,00 zł

379 666,17 zł

53 769,31 zł

502,51 zł

0,00 zł

0,00 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)

416 365,06 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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
(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)

78 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)

56,05 etatów

53 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej -430 085,23 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: 

nie korzystała

476 748,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 11



2.1. Organizacja posiada członków

36 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)

4 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

4 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 869 471,48 zł

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

2 663 350,45 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 

206 121,03 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)

0,00 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)  

4 266,23 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 350 298,97 zł

1 858 898,93 zł

- nagrody

- premie

15 745,00 zł

336 213,15 zł

- inne świadczenia 139 441,89 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 519 172,51 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 663 350,45 zł
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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

0,00 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 Program wyrównywania 
różnic między regionami III

zwiększenie szans na 
zatrudnienie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Urząd Gminy Miasta Radomia 81 000,00 zł

2 Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem

aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu

Gmina Miasta Radomia 31 683,00 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

19 018,59 zł

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

1 Dotacja na kapitał obrotowy, 
działanie 3.4 Programu 
Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój

wsparcie przedsiębiorcy w 
zakresie zapewnienia płynności 
finansowej oraz wsparcia 
bieżącej działalności

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

206 660,16 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

Dagmara Janas 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

2021-10-15
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