
 
 

 

Roczne sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM”  

w Siemianowicach Śląskich za okres 01.01.2017–31.12.2017 r. 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2017–31.12.2017 r. 

 

1. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” ma swoją siedzibę  

w Siemianowicach Śląskich, ul. Katowicka 1, 41-100 Siemianowice Śl. 

 

2. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” zostało zarejestrowane przez 

Sąd Rejonowy w Katowicach 23.03.2011 pod numerem KRS 0000380964 i posiada numer 

REGON: 241912763. Od 14 października 2013 r posiada status organizacji pożytku 

publicznego. 

 

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM” wchodzą 

następujące osoby: 

a) Mirosława MISSALA (Prezes), zamieszkała przy ul. Brzeziny 19 a   

42-580 Wojkowice  

b) Damian WYPICH (Skarbnik), zamieszkały przy ul. Szarych Szeregów 4/29,  

41-106 Siemianowice Śląskie 

c) Ewa LESZCZAK (Sekretarz), zamieszkała przy ul. Zaciszna 25,  

41-103 Siemianowice Śląskie 

d) Barbara NIEMIEC-FALKUS (Członek Zarządu) zamieszkała przy ul. Zielonej 

11/5, 41-100, Siemianowice Śląskie 

e) Adam KORZYNIEC (Członek Zarządu), zamieszkały przy ul. Hutniczej 3b/6,  

41-100 Siemianowice Śląskie 

f) Elżbieta ŚWIĘCH (Członek Zarządu), zamieszkała przy ul. Słowiańskiej 80,  

41-250 Czeladź 

g) Joanna DRABIK-NOS (Członek Zarządu), zamieszkała przy ul. Grunwaldzkiej 

2c/36 41-106 Siemianowice Śląskie 

 

4. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja działalności pożytku 

publicznego, w rozumieniu art. 3 oraz art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (wraz  

z późniejszymi zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

  

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 



b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

c. działalności charytatywnej, 

d. ochrony i promocji zdrowia, 

e. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

f. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

g. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

h. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

i. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

j. wypoczynku dzieci i młodzieży, 

k. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

l. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

m. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

n. turystyki i krajoznawstwa, 

o. pomocy ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą,  

p. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

q. promocji i organizacji wolontariatu, 

r. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizację warsztatów, konkursów, seminariów, konferencji, treningów, prelekcji, 

wystaw, 

b. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

c. prowadzenie działalności wychowawczej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży , 

d. promowanie, wykorzystywanie i tworzenie nowoczesnych technik i metod 

edukacyjnych  

w placówkach oświatowych i kulturalnych, 

e. współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, prywatnymi i 

organizacjami pozarządowymi, 

f. organizację, wspieranie i promocję przedsięwzięć związanych z rozwojem 

zainteresowań, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 

turystyki i krajoznawstwa, 

g. organizację, wspieranie i promocję letniego i zimowego wypoczynku w formach 

wyjazdowych  

i w miejscu zamieszkania, 

h. tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowych, wychowawczych, kształceniowych, 

opiekuńczych i kulturalnych, 

i. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do realizacji celów 

statutowych, 

j. wspieranie, promowanie i przygotowanie do aktywności na rynku pracy, 

k. prowadzenie doradztwa naukowego, technicznego, technologicznego i 

organizacyjnego, 

l. wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia i innych zainteresowanych 

własną edukacją osób, 

m. tworzenie funduszy stypendialnych, 

n. prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, 



o. prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym działalności na rzecz integracji 

europejskiej, 

p. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich 

ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 

q. współpracę z instytucjami działającymi na rzecz zwierząt i przyrody, 

r. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpracę z środkami 

masowego przekazu, 

s. organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej 

t. prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób oraz ochronę 

zdrowia 

u. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej stowarzyszenia. 
 

6. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” realizowało w okresie 

01.01.2017–31.12.2017 r. cele statutowe poprzez: 

 

6.1 Prowadzenie Akademii Umiejętności Społecznych 

Celem Akademii Umiejętności Społecznych jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań 

w zakresie: 

 edukacji 

 kultury 

 upowszechniania kultury fizycznej 

 promowania zdrowego trybu życia 

 turystyki i krajoznawstwa 

 wolontariatu i działalności charytatywnej 

 przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia 

Cele Akademii Umiejętności Społecznych realizowane są przez: 

 Akademię Sportu: 

o profilaktyczne zajęcia z kultury fizycznej 

o zajęcia rekreacyjne 

o wycieczki krajoznawcze 

W ramach Akademii Sportu odbywały się cotygodniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

seniorów oraz okazjonalnie organizowano wycieczki krajoznawcze. 

 

6.2 Współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

„MERITUM” w Siemianowicach Śl. 

 

W kwietniu 2017 r. stowarzyszenie współorganizowało w Parku Tradycji w Siemianowicach 

Śląskich V koncert absolwentów, uczniów i nauczycieli pt. „Muzyka Nowego Milenium”. 

„PRO MERITUM” było fundatorem nagród w całorocznym konkursie pro ekologicznym, 

skierowanym do uczniów szkoły – „Zbieramy surowce wtórne-pomagamy sobie  

i przyrodzie”. 

Ufundowano nagrody w konkursach:  Meritum Wizji oraz  Rund um die Dach-Lander - 

Konkurs języka niemieckiego, organizowanych przez szkołę dla uczniów siemianowickich 



gimnazjów a także zorganizowanym dla uczniów „MERITUM” takich jak: PTAK, Mój 

pierwszy krok w przedsiębiorczość, Wolontariusz Roku, oraz konkursów organizowanych w 

ramach Forum Nauki. 

Stowarzyszenie również wspomagało finansowo uczniów, członków drużyny e-sportowej 

„Egzekucja”, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

 

Działania „PRO MERITUM” wspierał Klub Młodego Wolontariusza „MERIT”, uczestnicząc 

między innymi w akcji zbiórki zabawek i odzieży zimowej dla podopiecznych Świetlicy 

środowiskowej „Szafran” oraz organizując zbiórkę karmy dla schroniska dla bezdomnych 

zwierząt a także biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych i sportowych.  

 

 

6.3 Współpracę z Urzędem Miasta i jednostkami samorządu terytorialnego 

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich organizował spotkania informacyjne dla 

organizacji pozarządowych dotyczące spraw bieżących organizacji, zazwyczaj połączone  

z częścią szkoleniową. Przedstawiciel „PRO MERITUM” obecny był na niektórych z nich. 

Na stronie internetowej przeznaczonej dla stowarzyszeń zamieszczano materiały informujące 

o podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. 

Kontynuowano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” – 

wolontariusze czynnie włączali się w organizację miejskich imprez sportowych.  

 

6.4 Prowadzenie akcji „Koperta ratunkowa” oraz „Czujniki ratują życie” 

Kontynuowano akcję przekazywania „Kopert ratunkowych” mieszkańcom Siemianowic 

Śląskich.  

Akcja „KOPERTA RATUNKOWA” jest skierowana w szczególności do osób starszych lub 

mieszkających samotnie. Przygotowana koperta zawiera kartę informacyjną, która ma ułatwić 

służbom ratunkowym szybkie dotarcie do najistotniejszych informacji związanych ze stanem 

zdrowia posiadacza koperty. Informacja, o tym jakie leki bierze dana osoba oraz na jakie jest 

uczulona, może  uratować życie. 

 

W ramach akcji „CZUJNIKI RATUJĄ ŻYCIE” prowadzono działania edukacyjne wśród 

dzieci i młodzieży oraz nieodpłatnie przekazano 16 sztuk czujników tlenku węgla.  

 

6.5 Kontynuację innych działań na rzecz środowiska lokalnego 

Po raz kolejny, w ramach akcji „Świąteczna Paczka z PRO MERITUM” udzielono 

rzeczowego wsparcia najbardziej potrzebującym rodzinom uczniów ZSTiO „MERITUM”  

oraz byłemu pracownikowi ZSTiO „MERITUM”, znajdującemu się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

Kontynuowano akcję charytatywną „Tyta od PRO MERITUM” na rzecz najbardziej 

potrzebujących dzieci z Siemianowic Śląskich rozpoczynających naukę, obejmując jej 

zasięgiem 3 pierwszoklasistów. 



 

6.6 Promocję działań Stowarzyszenia 

O bieżących działaniach Stowarzyszenia informowano poprzez współpracę z lokalną prasą  

i portalami internetowymi  oraz na własnej stronie internetowej http://www.promeritum.org/. 

 

 

7. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM” w okresie 01.01.2017–

31.12.2017 r. nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

 

Sporządziła : Mirosława Missala, Siemianowice Śl., dnia 07.05.2018 r. 

http://www.promeritum.org/

