
Zostaw swój 1 %  
w Powiecie Wodzisławskim 

Podaruj 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego  
 Powiatu Wodzisławskiego 



 
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA  

1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2015  
Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 
LP. NR KRS NAZWA PODMIOTU GMINA 

1. 0000002521 Ludowy Klub Sportowy „Skrbeńsko” z siedzibą w Skrbeńsku Godów 

2. 0000235846 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „POKOCHAJ MNIE”  Gorzyce 

3. 0000001509 Ludowy Klub Sportowy „START” Mszana  Mszana 

4. 0000225991 Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka  Wodzisław Śląski 

5. 0000002098 Towarzystwo Miłośników Rydułtów  Rydułtowy 

6. 0000002838 Ochotnicza Straż Pożarna Głożyny w Radlinie  Radlin-Głożyny 

7. 0000001666 Siatkarski Klub Górnik Radlin  Radlin 

8. 0000083440 Ochotnicza Straż Pożarna Biertułtowy  Radlin 

9. 0000159526 Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich  Radlin 

10. 0000376697 
Stowarzyszenie „Czyń Dobro” Na Rzecz Niepełnosprawnych Uczniów  

i Absolwentów Szkół i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim  
Wodzisław Śląski 

11 0000022255 Towarzystwo Charytatywne RODZINA  Wodzisław Śląski 

12. 0000049946 Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” Wodzisław Śląski 

13. 0000275540 Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi   Wodzisław Śląski 

14. 0000225660 Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek Wodzisław Śląski 

15. 0000393290 Stowarzyszenie "Razem na Szybiku" Wodzisław Śląski 

16. 0000001681 Klub Sportowy „Naprzód” Rydułtowy Rydułtowy 

17. 0000272960 Stowarzyszenie Moje Miasto Rydułtowy 

18. 0000369954 Stowarzyszenie Fotobalans Wodzisław Śląski 

19. 0000447093 Fundacja Fenix – „Powstań do życia” Wodzisław Śląski 



 
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRE MAJĄ FILIE, ODDZIAŁY  

LUB INNE JEDNOSTKI TERENOWE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 
LP. NR KRS NAZWA PODMIOTU GMINA 

1. 0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Koło Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski 

2. 0000235114 Polskie Towarzystwo Kulturalne,  Oddział w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski 

3. 0000131323 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski  

w Wodzisławiu Śląskim 
Wodzisław Śląski 

4. 000291119 
Caritas Archidiecezji Katowice: Warsztat Terapii Zajęciowej Św. 

Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim 
Wodzisław Śląski 

5. 0000273051 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – 

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej 

Hufiec Rydułtowy 

Wodzisław Śląski 

Rydułtowy 

6. 0000057720 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  Chorągiew Górnośląska –cel 

szczegółowy GSL 096 

V Wodzisławska Drużyna Harcerzy  

V Wodzisławska Drużyna Harcerek 

Wodzisław Śląski, 

Godów, Gorzyce, 

Radlin 

7. 0000116212 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej- 

cel szczegółowy- należy podać konkretną Ochotniczą Straż Pożarną 
  



Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 
KRS: 0000225660 

• Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek, które powstało 11 lat temu jest 
jedyną organizacją w Powiecie Wodzisławskim skupiającą kobiety z chorobą 
nowotworową piersi z terenu całego Powiatu. Na dzień dzisiejszy 
Stowarzyszenie liczy 65 członkiń. 

• Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz kobiet dotkniętych rakiem 
piersi i ich rodzin  z terenu powiatu wodzisławskiego. 



Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 
KRS: 0000225660 

Organizacja prowadzi rehabilitację w postaci: gimnastyki na sali 
gimnastycznej, zajęć relaksacyjno - psychoruchowych, rehabilitacji na 
basenie, indywidualnych masaży-drenaży limfatycznych. 

Ponadto organizuje spotkania z lekarzami o różnych specjalizacjach, 
systematyczne warsztaty grupowe i indywidualne z psychonkologiem, 
spotkania z dietetykami klinicznymi oraz prowadzi profilaktykę raka piersi 
w społeczeństwie. 

 



Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 
KRS: 0000225660 

 

 

Całość środków uzyskanych z wpłat 1% podatku za 2014 rok została 
przeznaczona na prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych kobiet 
w wyniku choroby nowotworowej piersi: koszt wynajęcia basenu, 
opłata rehabilitantów, masażystki manualnej prowadzącej 
indywidualne drenaże limfatyczne, koszt usługi psychoonkologa, 
dietetyków. 
 



 
Stowarzyszenie „Czyń Dobro” Na Rzecz 

Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Szkół  
i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

 KRS: 0000376697 

 
 • Stowarzyszenie „Czyń Dobro” jest dobrowolnym, samorządnym  

i trwałym zrzeszeniem działającym na rzecz niepełnosprawnych uczniów 
i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim. 
Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, którymi są 
nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo -Rewalidacyjnego 
w Wodzisławiu Śl. 

• Celem Stowarzyszenia jest: 
-działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, 
-wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego,  
-tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,  
-wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 
-wspieranie i pomoc ich rodzinom. 

 



Stowarzyszenie „Czyń Dobro” Na Rzecz 
Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Szkół  
i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

 KRS: 0000376697 

Środki pochodzące z wpłat  
z 1 % w latach ubiegłych 
Stowarzyszenie przeznaczyło na: 

 sprzęt niezbędny do komunikacji 
dla osób z problemami w 
mówieniu, 

 zorganizowanie imprez dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie  
z terenu powiatu wodzisławskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert zespołu „Weekend” oraz 
warsztaty taneczne zorganizowane 
zostały dzięki pozyskaniu 
dofinansowania z budżetu Powiatu 

Ustanowiono rekord Polski  
w masowym tańcu osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 

 

 

Turniej w kręgle dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie  
z terenu powiatu wodzisławskiego 
odbywający się regularnie od  
5 lat. 

Turnieje są dofinansowane ze 
środków budżetowych Powiatu 
Wodzisławskiego  



Fundacja FENIX-"Powstań do Życia"  
KRS:0000447093 

• Fundacja FENIX - „Powstań do Życia" ma swoją siedzibę  
w Wodzisławiu Śląskim. Jej działalność ukierunkowana jest na wsparcie  
i rozwój młodzieży.  

• Fundacja wspiera głównie młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich, 
biorąc pod uwagę zarówno pomoc w sferze intelektualnej, jak również 
socjalno-bytowej. Pomaga, uczy, wychowuje, rozwija młodego 
człowieka. 

• Organizacja prowadzi szeroko zakrojoną pomoc terapeutyczną w formie 
warsztatów umiejętności społecznych - wyjazdowych i stacjonarnych, 
dociera bezpośrednio z pomocą do osób potrzebujących. 

 



Fundacja FENIX-"Powstań do Życia"  
KRS:0000447093 



Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” 
KRS: 0000393290 

• Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” powstało w 2011 roku jako odpowiedź na 
potrzeby i problemy mieszkańców Dzielnicy Jedłownik Osiedle, ale także jako 
idea wspólnego działania, integracji oraz budowania prawdziwie dojrzałego  
i solidarnie wspierającego się społeczeństwa obywatelskiego.  

 
 
 

• Stowarzyszenie dba szczególnie o: 
rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
rozwój edukacji, 
ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, 
 integrację społeczną wszystkich mieszkańców, 
poprawę infrastruktury mieszkalnej  
    i wizerunku całej dzielnicy, 
upowszechnianie i działalność kulturalną 

 



Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” 
KRS: 0000393290 

• Ponadto organizacja prowadzi działalność 
charytatywną, wspierającą ludzi w trudnych 
sytuacjach życiowych, dożywia dzieci  
i sprawia, by miały równe możliwości 
rozwoju. 

• Stowarzyszenie pomaga Zespołowi-Szkolno-
Przedszkolnemu nr 4 w Wodzisławiu Śląskim,  
a także 17 innym szkołom, z którymi 
współtworzy Fundusz Wspierania Edukacji. 
Doposaża placówki oświatowe w nowoczesne 
pomoce naukowe, realizuje programy 
dydaktyczne, ekologiczne i społeczne 



Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” 
KRS: 0000393290 

„Razem na Szybiku” organizuje imprezy 
kulturalne dla wszystkich mieszkańców 
dzielnicy: festyny, zabawy karnawałowe, 
mikołajki, andrzejki, wieczory kolęd, biesiady  
i wiele innych spotkań integrujących 
mieszkańców oraz realizuje programy 
współfinansowane m. in. przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Stowarzyszenie prowadzi szkolenia  
i warsztaty edukacyjne w dziedzinie ekologii 
oraz pozyskuje surowce wtórne  
w prawdziwie spektakularnych ilościach. 

 



Stowarzyszenie MOJE MIASTO 
KRS:0000272960 

• Misją Stowarzyszenia MOJE MIASTO jest rozwój aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego. Cele Stowarzyszenia są w głównej mierze oparte na 
wspieraniu i integrowaniu istniejących organizacji pozarządowych oraz 
działających w mieście Rydułtowy aktywnych grup mieszkańców. 



Stowarzyszenie MOJE MIASTO 
KRS:0000272960 

Od 2007 roku Stowarzyszenie prowadzi bezpłatne kursy komputerowe dla 

osób od 50 roku życia. W 2014 roku „Moje Miasto” utworzyło Rydułtowską 

Akademię Aktywnego Seniora 60+,w ramach której seniorzy mogą korzystać 

z wielu zajęć merytorycznych(komputery, języki obce, warsztaty zdrowia  

i wizażu) a także ruchowych (aerobik, nordic walking, aqua-aerobik na 

basenie, wycieczki rowerowe etc.) 
 

 



Stowarzyszenie MOJE MIASTO 
KRS:0000272960 

W 2016 roku jednym z celów organizacji jest utworzenie świetlicy 
integracyjnej, w której będą spotykali się ludzie z różnych środowisk. 

Środki finansowe z przekazanego 1% podatku Stowarzyszenie przeznaczy na 
konkretne działania na rzecz innych ludzi, w tym również dla osób 
potrzebujących, gdyż od 3 lat angażuje się w działalność charytatywną.  

Stowarzyszenie deklaruje rozliczenie PIT osobom, które przekażą 1 % 
swojego podatku na „Moje Miasto”. 
 



Siatkarski Klub Górnik Radlin 
KRS:0000001666 

• Siatkarski Klub Górnik Radlin jest Klubem o bogatej i długiej historii. Zajmuje się szkoleniem 

młodzieży w czterech kategoriach wiekowych (minisiatkówka, młodzicy, kadeci, juniorzy). 

Drużyny młodzieżowe, co roku odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym.  

W poprzednim sezonie drużyna Młodzików wywalczyła medale Mistrzostw Polski - brązowy  

(w piłce siatkowej) oraz srebrny (w siatkówce plażowej). Drużyna seniorów uczestniczy  

w rozgrywkach II ligi, obecny sezon zakończyła na 9 miejscu w tabeli.  

• Od trzech lat Klub prowadzi szkółkę siatkarską dla dzieci w wieku 5-10 lat, w zajęciach 

uczestniczy około 60 dzieci, są to zarówno chłopcy jak i dziewczęta. 

  



Siatkarski Klub Górnik Radlin 
KRS:0000001666 

Klub przeznacza 1% podatku na : 

dofinansowanie szkolenia utalentowanej młodzieży szczególnie z rodzin o niskim 
dochodzie (np. dofinansowanie udziału w akcji letniej).  

zachęcenie do dbania o własne zdrowie, kształtowania charakteru i współpracy w 
zespole i ... być może, zdobycie kolejnych medali.  

rozwój sportu powszechnego poprzez organizowanie imprez masowych dla 
mieszkańców naszego regionu 
 



Stowarzyszenie Fotobalans 
KRS:0000369954 

• Stowarzyszenie Fotobalans jest organizacją skupiającą entuzjastów 
fotografii i ma na celu propagowanie fotografii w regionie śląskim 
poprzez organizację różnych działań. Organizuje warsztaty fotograficzne 
z podstaw sztuki fotografii dla nowicjuszy i młodzieży, jak i warsztaty 
dla zaawansowanych użytkowników.  

 



Stowarzyszenie Fotobalans 
KRS:0000369954 

• Z przekazanego 1% podatku 
Stowarzyszenie planuje sfinansować 
plener fotograficzny dla pasjonatów. 
Jednak głównym celem „Fotobalansu” 
jest organizacja Balans Foto Festiwal, 
festiwalu który corocznie promuje 
kulturalnie region poprzez wystawy  
i prelekcje fotografów z okolic, jak  
i z reszty regionów Polski. 

 



 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska  

–cel szczegółowy: Hufiec „Błękitne Niebo” w Rydułtowach 
KRS:0000273051 

 
• Hufiec ZHP „ Błękitne Niebo” w Rydułtowach  jest jednym z 33 w Chorągwi Śląskiej, 

pracuje i pozyskuje środki finansowe samodzielnie głównie z organizacji Harcerskiej 

Akcji Letniej, zadań powierzonych z Urzędu Miasta Rydułtowy, pozyskanych dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

Kuratorium w Katowicach, z akcji 1 % . 

• Fundamentem działalności Hufca jest wolontariacka praca instruktorów. 



Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska  
–cel szczegółowy: Hufiec „Błękitne Niebo” w Rydułtowach 

KRS:0000273051 

Wszystkie działania skierowane są głównie dla dzieci i młodzieży , m.in. poprzez organizację zajęć 

z zakresu : 

kultury i sztuki: warsztaty teatralne, muzyczne, gitarowe, historyczne, koordynacja działalności 

Młodzieżowej Rady Miasta w Rydułtowach, 

sportu, 

wypoczynku letniego 

Hufiec realizował w ostatnich latach wiele zadań z wykorzystaniem funduszy europejskich 



Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Chorągiew Górnośląska 
–cel szczegółowy GSL 096 

V Wodzisławska Drużyna Harcerzy, 
V Wodzisławska Drużyna Harcerek 

KRS: 0000057720 

• Związek planuje przeznaczyć pozyskane środki z 1% na cele 
statutowe tj.: wychowanie dzieci  i młodzieży metodą harcerską 
(np. na zakup sprzętu obozowego - namioty, sprzęt turystyczny, 
pionierski, samarytański itp ) 



Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Chorągiew Górnośląska 
–cel szczegółowy GSL 096 

V Wodzisławska Drużyna Harcerzy, 
V Wodzisławska Drużyna Harcerek 

KRS: 0000057720 


