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IV. inne działania statutowe w 2020r. 
 

I. wstęp. 
 

misja 
 

Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym jest organizacją 
pozarządową działającą na terenie powiatu grodzkiego Dąbrowa Górnicza i Zagłębia. 
Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego i posiada nr KRS-0000038502.  
Stowarzyszenie od 2002r jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS w Katowicach a od 2007r  jest 
członkiem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych działającym na terenie miasta 
Dąbrowy Górniczej.   
 

Cele statutowe 
 

Głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by 
przygotować je do życia w takim stopniu by były : 
- jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny, Państwa 
- w miarę samodzielne 
- mające poczucie własnej wartości 
- akceptowane przez społeczeństwo 
- przygotowane i wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i 

umiejętnościami 
Cele statutowe realizowane były poprzez : 
- wsparcie i pomoc materialną, medyczną, edukacyjną 
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, spotkań integracyjnych 
- organizowanie różnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,  
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych środków finansowych na dofinansowanie dla osób 

indywidualnych 
- udostępnianie konta dla zbiórek pieniężnych dla indywidualnych członków organizacji 
- uczestnictwo organizacji w różnych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
 

Władze Stowarzyszenia.  
 

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna działała w 2020r w składzie :  
 

1. Zarząd Stowarzyszenia  
- Przewodniczący – Bogdan Zandecki 
- Z-ca Przewodniczącego – Ewa Krzosa 
- sekretarz – Michał Bagiński 
- skarbnik – Anna Połomska 
- członkowie : Paweł Połomski,, Katarzyna Kłak 
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2. Komisja Rewizyjna po wyborach uzupełniających od 10 stycznia 2020 
- Przewodniczący – Czepukojć Marianna 
- Z-ca przewodniczącego – Wójcik Czesław 
- sekretarz – Grucela Anna 
- członkowie: Rosińska Joanna, Murdza Halina 

  

II. Środki finansowe na działalność statutową w 2020r. 
 

W 2020r organizacja nasza pozyskała środki finansowe na działalność statutową z : 
 Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań 

zlecanych z art.36 ustawy o rehabilitacji 
 Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań 

zlecanych powiatom zgodnie z ustawą o rehabilitacji 
 Darczyńców, sponsorów i osób prywatnych 
 Składek członkowskich, innych wpłat 

Szczegółowe dane pozyskanych środków finansowych wraz z kosztami działalności ujęte są w 
sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia za 2020r.(bilans, rachunek zysków i strat, informacja 
dodatkowa.) 
  

III. Opis prowadzonych działań w 2020 roku : 
 

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe pozyskane na działalność stowarzyszenia, działalność 
statutowa była w znacznej mierze ograniczona. Nie realizowano działań w zakresie: 

 krótkofalarstwa- jako innej formy w komunikowaniu  

 imprezy mikołajkowej  
Z uwagi na procedury prawne związane z nie możliwością wykonania reklamy na zewnątrz lokalu nie 
uruchomiliśmy w siedzibie stowarzyszenia całotygodniowych zajęć dla członków stowarzyszenia jak 
również osób niepełnosprawnych z terenu miasta Dabrowa Górnicza. Do końca roku 2020 stan prawny 
nie uległ zmianie. 

 

W ramach posiadanych środków finansowych zrealizowaliśmy 
 

Promocja twórczości osób niepełnosprawnych 
 

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii spowodowanej COVID-19 nie można było w roku 2020 
przeprowadzić promocji twórczości osób niepełnosprawnych. Z tego też powodu w 2020 nie podpisano 
umowy o współpracy z autorem książek Patrykiem Osieleniec. Sprawa została zawieszona do czasu 
ustania epidemii. 
 

Wyjdź z domu i poznaj kraj. 
 

W ramach realizacji tego projektu zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla osób 
niepełnosprawnych. Odbyła się ona w okresie 28-30 sierpnia 2020 po Mazurach Zachodnich. . 
Uczestniczyło w niej łącznie 60 osób w tym 35 osób niepełnosprawnych o różnych schorzeniach. Cele 
główne imprez tj. uaktywnienie osób niepełnosprawnych  poprzez tzw. wyciąganie z czterech ścian, 
pobudzając ich do aktywnego spędzania wolnego czasu połączonego ze zdobywaniem wiedzy o 
zwiedzanym regionie, historii i kultury oraz cel pośredni tj. integracja oraz przełamywanie stereotypów 
dotyczących niepełnosprawności zostały w pełni zrealizowane mając na uwadze troskę o prawidłowy 
rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy i społeczny. Przedmiotowa impreza była nie tylko atrakcyjnym 
spędzeniem wolnego czasu, ale również jednym ze środków w procesie rewalidacji i integracji.  
Doprowadziła do integracji środowiska osób niepełnosprawnych i przełamała bariery nieufności i 
niepewności w stosunku do innych uczestników. Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze 
środków PFRON w ramach zadań zleconych powiatom oraz środków własnych stowarzyszenia i 
odpłatności od jej uczestników.  
Całkowity  koszt   zadania   wyniósł   37645,14 zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON  
10.101,00zł, środki NEURON 3.544,14zł, odpłatność uczestników 24.000,00zł 
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Turnus rehabilitacyjny 
 

Stowarzyszenie, mimo iż nie posiada pozwolenia na organizatora turnusów ze środków PFRON 
zorganizowało dla 17 osób w –cu wrześniu 2020r 14 dniowy wyjazd rehabilitacyjny do ośrodka ASTUR 
w Okunince, który pełnił funkcję organizatora turnusu. Środki finansowe zostały pokryte przez 
uczestników turnusu oraz dofinansowanie ze środków PFRON. 
 

IMPREZY  SPORTOWE, REKREACYJNO-TURYSTYCZNE 
 
Z uwagi na ogłoszenie stanu pandemii związanego z COVID – 19 organizacja nasza mimo pozyskania 
środków finansowych na realizację imprez ze środków PFRON  zmuszona była zrezygnować z dwóch 
imprez tj. wycieczki do Kotliny Kłodzkiej w miesiącu czerwcu i XXI Paraspartakiady Śląska i Zagłębia 
Osób Niepełnosprawnych i nie  przyjmować udzielonego wsparcia finansowego na te cele. 
Ponadto zmuszeni byliśmy również zrezygnować z realizacji pozostałych imprez tj.: 
- 4-dniowej wycieczki szlakiem Trzech Kultur w tym Twierdza Brześć 
- 3-dniowej wycieczki do Lwowa 
- wyjazdu leczniczego do sanatorium BERESTIE na Białorusi 
Z uwagi na pandemię i ograniczony zakres realizacji RAJDU ZAGŁEBIAKÓW, nasze stowarzyszenie 
nie uczestniczyło w w/w rajdzie, na czym bardzo ubolewaliśmy, gdyż zawsze nasi uczestnicy 
otrzymywali wyróżnienia za aktywność. 
 

 SPOTKANIA  KULTURALNE 
 

Spotkanie noworoczne 
 

W styczniu 2020 odbyło się spotkanie noworoczne z członkami naszego stowarzyszenia. Na spotkaniu 
omawialiśmy m.in. działania jakie realizowaliśmy w 2019r oraz plany na 2020r.  Spotkanie odbyło się 
przy kawie i herbacie wraz z poczęstunkiem który przygotowali członkowie organizacji. Nie odbyło się 
również bez niespodzianki w postaci paczek noworocznych dla wszystkich członków organizacji. 
Spotkanie odbyło się w ciepłej i przyjaznej atmosferze, a jej uczestnicy zawnioskowali, aby takie 
spotkania odbywać częściej. 
 
W ramach karnawału nasi członkowie uczestniczyli w balu karnawałowym organizowanym przez DFOP 
w Dąbrowie Górniczej oraz w spotkaniu ostatkowym w siedzibie stowarzyszenia.. Imprezy te odbyły się 
przed wprowadzeniem stanu epidemii. 
 

Piknik integracyjny 

 

W m-cu czerwcu 2020 wraz ze  stowarzyszeniem Diabetyków, z którym nasze stowarzyszenie ściśle 
współpracuje zorganizowaliśmy integracyjny piknik dla SENIORA w tym osób niepełnosprawnych. W 
w/w imprezie uczestniczyło z naszej organizacji 13 osób.  W ramach pikniku zorganizowane zostały  
gry i zabawy terenowe. Każdy z uczestników otrzymał drobny poczęstunek (owoce, witaminy gadżety)   
Pogoda dopisała a uśmiechy na twarzach pokazały, że impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
była udana, pokazując że tego typu imprezy należy cyklicznie organizować. 
 
Ponadto z powodu niemożności zorganizowania spotkań świątecznych z naszymi członkami z powodu 
pandemii Zarząd przygotował i rozdał paczki świąteczne (wielkanocne i noworoczne-2020) w siedzibie 
stowarzyszenia. 
 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – akcja charytatywna 
 

Stowarzyszenie nasze kontynuowało akcję zbierania nakrętek na leczenie, rehabilitację i sprzęt 
ortopedyczno-rehabilitacyjny. Działania skierowane były do placówek oświatowych poprzez 
rozplakatowanie naszej akcji. Uczestniczą w niej dwie szkoły z terenu miasta tj.  Zespół Szkół 
Sportowych i Zespół Szkół Ekonomicznych. W akcje włączyli się również nasi członkowie oraz 
przyjaciele i znajomi, którym na sercu leży dobro tych dzieci. Akcja jest dalej kontynuowana. W ramach 
współpracy z Wydziałem Organizacji Pozarządowych od grudnia jesteśmy opiekunem specjalnego 
kosza (rybki) na nakrętki zlokalizowanego przy zbiorniku POGORIA III w Dąbrowie Górniczej 
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IV. inne działania w 2020r. 
 

1. W okresie styczeń – kwiecień 2020 udzielaliśmy porad informacyjnych dotyczących  rozliczeń 
podatkowych w szczególności w zakresie ulg rehabilitacyjnych. 

2. uczestniczyliśmy w serii szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych 
organizowanych przez  Centrum Aktywności Obywatelskiej  w Dąbrowie Górniczej. Spotkania 
częściowo odbywały się stacjonarnie a częściowo online. Ponadto w ramach współpracy 
organizowane były online tzw. spotkania KAWA NGO na których omawialiśmy bieżące sprawy 
funkcjonowania organizacji w czasie pandemii,  możliwości ich wsparcia, działalności 
gospodarczej itp.  

3. W miesiącu styczniu i wrześniu odbyły się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 
których omówiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019r. 
udzielono absolutorium Zarządowi, oraz dyskutowano nad nurtującymi  problemami 
stowarzyszenia, przynależności do niego, odpłatności za odpłatne działania statutowe, 
wysokości i regularności wpłat składek członkowskich, wybory uzupełniające do Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Przedstawiciele naszej organizacji brali czynny udział w spotkaniach i posiedzeniach 
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych   

5. Zarząd na swych posiedzeniach na bieżąco omawiał sprawy dotyczące działalności organizacji. 
( m.in. występowano z wnioskami o dotacje, występowano z wnioskami o nawiązanie 
współpracy, omawianie problemów dotyczących niepełnosprawnych  składki członkowskie, 
zaległości finansowe, przyjęcia w poczet członków, skreślenia z członkostwa w organizacji, itp.). 
W 2020 r odbyło się 8 posiedzeń protokołowanych oraz kilka nie protokołowanych. 

6. Przyjęto w poczet członków stowarzyszenia 7 osób, rezygnacje złożyło 3 osoby, skreślono z 
listy członków 1 członka z powodu śmierci.   

7. pełniono cotygodniowe dyżury członków Zarządu, na których udzielano różnego rodzaju porad 
prawnych, omawiano istotne problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Z przykrością 
trzeba podkreślić, że część członków Zarządu nie była zaangażowana w tego typu działaniach i 
nie uczestniczyła w dyżurach nie podając jednocześnie powodów nie uczestniczenia. Było 
również małe zainteresowanie ze strony członków stowarzyszenia. Z porad korzystały również 
osoby nie zrzeszone w naszej organizacji. W okresie od 25 marca – 21 czerwca oraz 26 
październik-311 grudnia 2020 z uwagi na stan epidemii dyżury były zawieszone.  

8. Złożono wnioski o dotację na 2021r do instytucji państwowych (PFRON Warszawa, PFRON w 
ramach zadań zleconych powiatom)   

9. Przewodniczący Zarządu został powołany przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej na 
członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020 - 2023 w 
której pełni funkcję  v-ce przewodniczącego. 

10. Dzięki dobrej współpracy Przewodniczącego Zarządu z Instytutem .Rozwoju Rachunkowości 
udało się, że sprawy księgowe organizacji prowadziła w/w instytucja, a koszty te pokrywaliśmy 
w ramach dotacji z projektów.   

11. W styczniu została zamknięta i wyrejestrowana z rejestru KRS spółdzielnia socjalna VENDO, 
której nasze stowarzyszenia  było założycielem a zarazem członkiem. W ramach rozliczeń 
końcowych zgodnie z uchwałą członków spółdzielni stowarzyszenie jako jej członek otrzymało 
środki finansowe w kwocie 22.097,05zł na bieżąca działalność statutową.  

12. W 2020r udzielono pomocy prawnej i osobistej osobie niepełnosprawnej mieszkającej w 
Dąbrowie Górniczej na wniosek jej córki, która przebywa za granicą. Zaangażowanych w 
pomoc był przewodniczący Zarządu oraz kol. Jolanta Nowakowska, która wspierała przy 
zakupach , sprzątaniu mieszkania, opłat bankowych, itp. 

2020 rok mimo pandemii spowodowanej COVID-19 czego wynikiem było ograniczenie działalności, był 
okresem dalszego  budowania partnerstwa pomiędzy naszą organizacją a administracją samorządową 
oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Spotkania w 
różnej formie (stacjonarne i online) miały na celu wymianę doświadczeń i konsultacji, oraz zwróceniu 
uwagi na problemy osób niepełnosprawnych w mieście Dąbrowa Górnicza szczególnie w zakresie 
likwidacji barier architektonicznych (platformy w przejściu podziemnym), edukacji (ośrodek dla 
niepełnosprawnych), pomocy społecznej (mieszkania dla niepełnosprawnych), integracji, asystenta 
osób niepełnosprawnych, transportu indywidualnego pod potrzeby osób niepełnosprawnych, polityki 
wytchnieniowej, itp. 
 
 



 6 

 
 

V. Niepowodzenia :  
 

- brak możliwości dotarcia do wszystkich osób niepełnosprawnych w  mieście – brak dostępu do 
bazy danych  

- brak pełnej samodzielności finansowej, co hamuje poczynania – zbyt małe środki finansowe na 
realizację zadań statutowych, jak również nie regularne niepłacenie składek członkowskich 
przez   członków powodując utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu organizacji.   

- brak większego zaangażowania wielu członków w działalność organizacji, w tym członków 
Zarządu, co powodowało niewłaściwy wizerunek wśród członków aktywnych w działalność 
organizacji 

- nie uregulowano spraw związanych z prowadzeniem księgowości. 
- nie uzyskano statusu organizacji pożytku publicznego. Spowodowane to było m.in. brakiem 

samodzielności finansowej. 
- brak dostatecznych środków finansowych, na bieżącą działalność statutową co uniemożliwiło 

uruchomienie klubu dla niepełnosprawnych w siedzibie stowarzyszenia. 
- brak możliwości związanych z wykonaniem reklamy zewnętrznej na budynku gdzie 

zlokalizowana jest nasza siedziba z uwagi na procedury prawne ze strony właściciela obiektu tj. 
Gminy Dąbrowa Górnicza w której imieniu działa MZBM. 

- nie dokonano analiz prawnych dotyczących zmian w statucie w zakresie odpowiedzialności 
poszczególnych członków Zarządu,   

- Zarząd w odniesieniu do przegłosowanego wniosku z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków z 10 stycznia 2020 nie zdołał wybrać formy wynagrodzenia dla Przewodniczącego 
Zarządu kol. Bogdana Zandeckiego za całokształt jego pracy i zaangażowania w pozyskiwanie 
środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia. Powodem jest m.in. 
sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym synem, co uniemożliwia zatrudnić na umowę 
zlecenie czy dzieło lub wypłacić pieniądze w innej formie. Kwestia ta jest dalej rozważania, 
mając nadzieję, że uda się sprawę załatwić w 2021r. 

 

VI. Wolontariat. 
 

W 2020r.organizacja nasza korzystała z pracy wolontariuszy tylko przy obsłudze zadania 
turystycznego (MAZURY ZACHODNIE). w ilości 4 osób. 

 

VII. Informacje o kontrolach. 
 

Stowarzyszenie w 2020r  było kontrolowane tylko przez Komisje Rewizyjną. Tematem kontroli 
było sprawdzenie poprawności kartotek osobowych członków w zakresie zgód dotyczących 
danych osobowych, wizerunku, aktualizacji danych osobowych w tym orzeczeń o 
niepełnosprawności. Wyniki kontroli ujęto w protokole Komisji. Komisja Rewizyjna po konsultacji 
z Przewodniczącym Zarządu postanowiła, że w 2021 r przeprowadzi ponownie kontrolę kartotek 
osobowych członków poszerzoną o regularność płacenia składek przez członków 
stowarzyszenia.  

 

VIII. Pozostałe informacje.  
 

            W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, nie     
            zatrudniało pracowników etatowych, nie udzielało żadnych pożyczek, nie nabyło środków  
            trwałych, nie zalega z zobowiązaniami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego, rozliczyło się z  
            zobowiązań finansowych ( umowy o dotację, dofinansowanie,  itp.) 

 

Plany :  
 

- propagowanie Stowarzyszenia poprzez reklamę w miarę posiadanych środków finansowych 
- opracować kolejne programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na bieżąco 

dokonywać aktualizacji już istniejących 
- doprowadzić do utworzenia w mieście szerokiego programu w ramach tzw. partnerstwa 

lokalnego szczególnie wśród organizacji zajmującymi się działaniami na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
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- pobudzić członków organizacji do lepszego zaangażowania i efektywniejszej pracy  
- w miarę możliwości finansowych uruchomić punkt konsultacyjny dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych   
- uruchomić klub integracyjny dla osób niepełnosprawnych w siedzibie stowarzyszenia w miarę 

posiadanych środków finansowych 
- nawiązać współprace z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych w celu 

realizacji wspólnych projektów na ich rzecz. 
 
 
 

Podsumowując jesteśmy przekonani że mimo niedociągnięć i problemów  oraz stanu epidemii 
spowodowanej COVID – 19 działalność Zarządu za 2020r w ramach posiadanych środków 
finansowych i możliwości spełniła na miarę  oczekiwania  naszych członków, była zgodna ze statutem i 
założeniami programowymi, wyzwoliła u osób niepełnosprawnych uczestniczących w naszych 
imprezach poczucie wiary we własne siły, przezwyciężenie oporów i nieufności, aktywność a przede 
wszystkim otwarcie się na świat i ludzi. Zdajemy sobie sprawę że nie wszystko udało się nam 
zrealizować że nie spełniliśmy niektórych oczekiwań członków, ale staraliśmy się w miarę możliwości 
pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy społeczności lokalnej w szczególności osób 
niepełnosprawnych.             
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