
 

Sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość”  

za 2014 rok 

 

Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” powstało z inicjatywy dyrekcji  

i nauczycieli Zespołu Szkół w Birczy, aby poszerzyć i uzupełnić możliwości edukacyjne 

społeczności szkolnej przez możliwość działalności w sferze non-profit.  

W dniu 18 lutego 2014 roku zebrało się zgromadzenie założycielskie Stowarzyszenia, 

które podjęło uchwały dotyczące powołania nowej organizacji, przyjęło statut oraz wybrało 

założycieli w osobach: Dorota Mazurek i Grzegorz Piwowarczyk. Założyciele 

Stowarzyszenia przygotowali i skompletowali dokumenty potrzebne do założenia organizacji 

i przesłali je do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego  

w Rzeszowie. W dniu 13 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował 

Stowarzyszenie z nr KRS 0000509303. 

Po otrzymaniu nr KRS zarząd Stowarzyszenia prowadził działania w celu dopełnienia 

pozostałych czynności formalnych koniecznych do pełnoprawnej działalności organizacji.  

W dniu 23 maja 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON 

181108850 w Oddziale Urzędu Statystycznego w Przemyślu. W tym samym dniu 

Stowarzyszeniu został nadany  NIP 7952529059 w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu.  

W czerwcu Stowarzyszenie założyło rachunek bankowy o numerze 67 9113 1014 2003 5002 

3293 0001 w Oddziale Banku Spółdzielczego w Birczy. W dniu 4 lipca 2014 roku 

Stowarzyszenie zgłosiło numer bankowy w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu. Na tym 

zakończono formalny proces zakładania Stowarzyszenia. 

W  lipca 2014 roku Stowarzyszenie w odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2014 roku ze 

Starostwa Powiatowego w Przemyślu w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy 

z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu,  złożyło oświadczenie, że Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na mocy 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 4. Prawo o stowarzyszeniach oraz nie przyjmuje płatności  

w gotówce o wartości równej lub przekraczającej wartość 15 000 EUR, również w drodze 

więcej niż jednej operacji. Z tego względu Stowarzyszenie nie zostało zakwalifikowane jako 

instytucja zobowiązana. 



We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie zebrało składkę członkowską realizując 

ustawowy obowiązek finansowania organizacji. W listopadzie 2014 roku Stowarzyszenie 

złożyło projekt „Zapomniana bitwa” w Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach 

programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W grudniu 2014 roku Stowarzyszenie zostało 

laureatem programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. 

 

 

 


