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æ sTowarzyszenie na rzecz Pomoc y i rozwoju in-
Tegrac yjnej szkoły PodsTawowej nr 5 w Tychach 
„PiąTka dzieciom” krs 0000009415. Celem jest prowadzenie 
działań polegających na stworzeniu najkorzystniejszych warunków 
do wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci oraz integracja 
środowiska szkolnego i lokalnego.

æ PoLskie sTowarzyszenie na rzecz osób z uPośLedze-
niem umysłowym koło w Tychach krs 0000013377. Celem 
Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
z upośledzeniem umysłowym, tworzenia przestrzegania wobec 
nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnic-
twu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

æ komiTeT Pomocy dLa zwierząT krs 0000015352. Prowadzi 
działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz 
pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania.

æ sTowarzyszenie na rzecz Pomocy i rozwoju gim-
nazjum nr 11 w Tychach „Tredecima” krs 0000032329. 
Działa na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków spo-
łecznoekonomicznych funkcjonowania Gimnazjum nr 11 w zakresie 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

æ PoLski czerwony krzyż, ceL szczegółowy: rejonowa 
rada hdk Tychy, krs 0000225587. Zajmuje się propagowaniem 
idei krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych dawców krwi.

æ sTowarzyszenie na rzecz dzieci z Porażeniem mó-
zgowym „bLiżej nas” krs 0000050510. Praca Stowarzyszenia 
koncentruje się wokół kompleksowej rehabilitacji dzieci. Czynio-
nych jest wiele starań, aby była ona jak najbardziej skuteczna 
i przyjazna maluchom.

æ sTowarzyszenie „Trzeźwość życia” krs 0000065590. 
Cele: otaczanie opieką osób uzależnionych od środków zmieniają-
cych nastrój oraz osób z ich otoczenia; profilaktyka uzależnień.

æ sPołeczne TowarzysTwo oświaTowe samodzieLne 
koło Terenowe nr 30 w Tychach krs 0000076897. Stowa-
rzyszenie prowadzi Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego w Tychach. Priorytetem działalności 
jest stworzenie uczniom bezpiecznych i pełnych wzajemnego 
szacunku warunków do nauki.

æ Tyski związek osób niePełnosPrawnych ruchowo 
krs 0000077314. Celami głównie są: integracja społeczna i reha-
bilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych ruchowo.

æ Tyski sPorT sPółka akcyjna krs 0000383275. Podsta-
wowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego sta-
dionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie trzema sekcjami 
sportowymi – hokejową, piłkarską oraz koszykarską.

æ sTowarzyszenie sPorTowe oks juwe Tychy-jaro-
szowice krs 0000122161. Celem jest upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu poprzez: zachęcenie dzieci i młodzieży do upra-
wiania różnych form aktywności ruchowej; organizowanie imprez 
i zawodów sportowych.

æ górniczy kLub sPorTowy krs 0000174636. Cele: upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie życia spor-
towego i rekreacyjnego członków.

æ sTowarzyszenie sPorTowe nobeL sPorT krs 
0000180789. Do podstawowych celów stowarzyszenia należy 
prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu.

æ sTowarzyszenie oTwarT ych Ludzi „soL” krs 
0000192921. Cele: organizowanie i rozwijanie różnych form po-
mocy osobom nie posiadającym samodzielności, tj. samowy-
starczalności fizycznej, psychicznej czy materialnej niezbędnej 
do godnego życia.

æ sTowarzyszenie na rzecz Ludzi w Podeszłym wieku 
„dar serca” krs 0000207821. Celem stowarzyszenia są m.in.: 
działanie na rzecz ludzi starych i ich rodzin oraz niepełnospraw-
nych, zapobieganie izolacji społecznej i instytucjonalizacji ludzi 
starych.

æ sTowarzyszenie „sfora” krs 0000225039. Działalność 
Stowarzyszenia opiera się na szerzeniu wiedzy z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz obrony cywilnej.

æ Ludowy kLub sPorTowy „ogrodnik” w Tychach 
krs 0000252544. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych przez kulturę fi-
zyczną i sport.

æ absTynencki kLub żegLarski „PaProcany” krs 
0000279721. Obszary działań: ochrona i promocja zdrowia, prze-
ciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

æ fundac ja śLąskie hosPic jum dLa dzieci krs 
0000324984. Celami Fundacji są m.in.: nieodpłatne wspieranie 
i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i mło-
dymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie oraz nad 
przewlekle chorymi i ich rodzinami.

æ uczniowski kLub sPorTowy „grom” Tychy krs 
0000294460. Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej 
i sportu wśród młodzieży szkolnej.

æ T yski chór mieszany PresTo canTabiLe krs 
0000302337. Obszary działań: kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego – muzyka.

æ ParafiaLny uczniowski kaToLicki kLub sPorTowy 
„chrzcicieL” TowarzysTwa krzewienia kuLTury fi-
zycznej szkół gimnazjaLnych i PodsTawowych – in-

Tegracyjnych krs 0000313803. Misja: popularyzacja kultury 
fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

æ fundacja „razem” krs 0000313924. Celem jest upowszech-
nianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorze-
niach dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie dogoterapii 
jako formy korzystnego oddziaływania psycho- socjoterapeutycz-
nego oraz pedagogicznego.

æ sTowarzyszenie Przyjaciół szkoły „Pro euroPa” 
krs 0000331449. Głównym celem działalności stowarzyszenia 
jest edukacja pozaformalna. Wiele działań związanych jest z na-
uczaniem o Holokauście, tolerancji, zwalczaniu wszelkich objawów 
dyskryminacji, również społecznej.

æ fundacja „cicha-nadzieja” krs 0000331965. Fundacja 
działa przy Szpitalu Miejskim w Tychach. Zakupuje sprzęt medycz-
ny dla szpitala oraz prowadzi działania m.in. w zakresie promocji 
i ochrony zdrowia.

æ sTowarzyszenie Przyjaciół gimnazjum nr 4 im. 
kardynała sTefana wyszyńskiego w Tychach krs 
0000321327. Organizacja wspiera realizację procesu dydaktycz-
nego i wychowawczego w Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Tychach.

æ sTowarzyszenie „szarak PoLski” krs 0000335511. Ce-
lem działalności stowarzyszenia jest ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

æ PoLski kLub ekoLogiczny koło w Tychach krs 
0000442342. Obszary działań: ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

æ fundacja cariTas kaTowice, ceL szczegółowy: cari-
Tas archidiecezji kaTowickiej dom Pomocy sPołecznej 
św. anna w Tychach krs 0000291119. Placówka zapewnia 
kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców, w zakresie po-
trzeb bytowych, usług opiekuńczych oraz zajęć wspomagających 
takich, jak terapia zajęciowa i rehabilitacja.

æ fundacja for animaLs, ceL szczegółowy: oddział 
Tychy krs 0000265307. Obszary działania: niesienie pomocy 
pokrzywdzonym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez 
ich adopcję oraz wspieranie działań w zakresie zwalczania bez-
domności zwierząt.

æ fundacja inTernaTionaLer bund PoLska, ceL szcze-
gółowy: cis Tychy krs 0000231494. Celem zajęć prowadzo-
nych przez CIS jest uzyskanie przez beneficjentów kompetencji 
zawodowych i społecznych umożliwiających im powrót na rynek 
pracy. Uczestnikami CIS mogą być osoby, które podlegają wyklu-
czeniu społecznemu.

æ sPołeczne sTowarzyszenie hosPicjum im. św. ka-
LiksTa i krs 0000039927. Misją Stowarzyszenia jest opieka 

nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Ce-
lem jest m.in. niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej 
sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja 
zdrowia.

æ PoLski związek niewidomych okręg śLąski, ceL 
szczegółowy: koło Tychy krs 0000012847. Związek zrzesza 
osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integra-
cji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, 
edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, 
a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

æ sTowarzyszenie chorych na sTwardnienie roz-
siane ich oPiekunów i Przyjaciół, ceL szczegółowy: 
oddział Tychy krs 0000025638. Celem Stowarzyszenia jest 
niesienie pomocy chorym na SM oraz reprezentowanie ich inte-
resów w życiu publicznym.

æ świaTowy związek żołnierzy armii krajowej okręg 
śLąski, ceL szczegółowy: oddział Tychy krs 0000113420. 
Celem Związku jest m.in.: dobro Kraju (Polski) oraz umacnianie 
jego integralności i suwerenności, obrona godności dobrego imie-
nia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy oraz struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego.

æ TowarzysTwo Przyjaciół dzieci śLąski oddział 
regionaLny, ceL szczegółowy: oddział miejski Tychy 
krs 0000131323. Podstawowe kierunki pracy to m.in.: organi-
zacja zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych, 
opieka i pomoc udzielana dzieciom rodzin biednych, opieka i po-
moc rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepeł-
nosprawne.

æ związek harcersTwa PoLskiego chorągiew śLąska, 
ceL szczegółowy: hufiec ziemi Tyskiej im. wojska 
PoLskiego krs 0000273051. Cele statutowe ZHP to m.in.: 
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, 
upowszechnianie takich wartości jak: wolność, prawda, spra-
wiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, to-
lerancja i przyjaźń.

æ fundacja cariTas kaTowice, ceL szczegółowy: cari-
Tas archidiecezji kaTowickiej ośrodek św. fausTyna 
w Tychach krs 0000291119. Ośrodek św. Faustyny prowadzi: 
Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej 
(dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Świetlice Śro-
dowiskową i Socjoterapeutyczną dla dzieci.

æ związek kombaTanTów rzeczPosPoLiTej PoLskiej 
i byłych więźniów PoLiTycznych, ceL szczegółowy: 
koło miejskie Tychy krs 0000106108. Działalność ukierun-
kowana jest m.in. na: kształtowanie aktywnych postaw członków 
w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy 
środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów naro-
du i państwa. 

Czy zdeCydowaliśCie 
już komu przekażeCie 

jeden proCent swojego 
podatku? zaChęCamy 

do wspierania tyskiCh 
organizaCji pożytku 

publiCznego!

j
ak co roku o tej porze rozpoczęła się kam-
pania społeczna zachęcająca mieszkańców 
do oddawania 1 proc. swojego podatku ty-
skim organizacjom pożytku publicznego 

(w skrócie: opp).
– To bardzo ważne, abyśmy nasz jeden procent 

zostawiali w naszym mieście. To tu mieszkamy, 
warto więc wspierać działające na naszym terenie 
organizacje pożytku publicznego. Ich działalność 
jest przecież skierowana albo na rzecz tyszan albo 
zrzeszają one osoby, które tu żyją na co dzień – 
mówi Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Pamiętać należy również o tym, że darowizna 
jednego procenta to dla wielu organizacji najwięk-

szy zastrzyk finansowy w ciągu roku. – Dlatego tak 
istotne jest, żeby tyszanie swoje pieniądze zostawia-
li u siebie – podkreśla Krystyna Rumieniuch.

Szeroka działalność
Obszary działań tyskich opp są bardzo różne. 

Jedne działają na rzecz chorych, starszych, sa-
motnych i niepełnosprawnych, inne opiekują się 
zwierzętami. Są organizacje wspierające oświatę, 
edukację i wychowanie. Celem działań niektórych 
jest profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia, wal-
ka z wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie 
uzależnieniom. Ważnym profilem działalności 
tyskich opp jest również promocja sportu i kul-
tury fizycznej. Są wreszcie i takie, które kształtują 
u młodego pokolenia postawy patriotyczne, uczą 
poszanowania tradycji i historii. I wiele innych.

– Jak widać, wachlarz tych działań jest bardzo 
szeroki. Dlatego każdy znajdzie coś, co chciałby 
wesprzeć – uważa naczelnik Rumieniuch.

Kampania społeczna Urzędu Miasta „Zostaw 
1% podatku w Tychach” już trwa.

– Wydrukowaliśmy ulotki i plakaty z danymi 
opp, które uprawnione są do pozyskiwania daro-

wizny jednego procenta za rok 2014. Materiały 
promocyjne kampanii można znaleźć w wielu jed-
nostkach, placówkach, firmach i innych punktach 
na terenie całego miasta – wyjaśnia Krystyna Ru-
mieniuch. – Zapraszamy również do Inkubatora 
Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach, gdzie 
można uzyskać wszystkie informacje na temat 
tyskich opp – dodaje.

Jak przekazać  
1 procent?

To dziecinnie proste. Aby przekazać swój 1% 
podatnicy muszą jedynie podać – w składanym 
przez siebie zeznaniu podatkowym – dane pozwa-
lające na właściwe zidentyfikowanie organizacji 
pożytku publicznego, której konto chcieliby zasilić. 
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego 
wystarczy wpisać nr KRS organizacji oraz wyso-
kość kwoty darowizny.

Warto dodać, że wykaz wszystkich organizacji 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku jest 
dostępny na stronie www.pozytek.gov.pl.

 EWa Strzoda

Tyskie organizacje pożyTku publicznego uprawnione do oTrzymania 1% podaTku za rok 2014:

to plakat, który promuJE 
tEgoroczną akcJę przEkazyWania 
1 procEnta tySkim organizacJom 
pożytku publicznEgo.

przekaż 1 procent
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