
Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP
1. Bełchatowskie Społeczne 

Towarzystwo Oświatowe 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Fabryczna 6

0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077 6047  nauka,
 szkolnictwo wyższe, 
 edukacja, oświata 

i wychowanie
2 Fundacja „Pomagamy 

Dzieciakom Ziemi Łódzkiej”
97-400 Bełchatów
ul. Czapliniecka 144

0000208285 28 1160 2202 0000 0000 4489 6847  działalność wspierająca 

w  zakresie 
przezwyciężania 
trudnych  sytuacji 
życiowych  (pomoc 
społeczna)

3 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych “HOSPICJUM”

97-400 Bełchatów
ul. 1 Maja 4 A

0000088158 61 1440 1257 0000 0000 0192 0917  ochrona  i  promocja 
zdrowia,

 pomoc społeczna,
 działalność  na  rzecz 

osób 
niepełnosprawnych

4 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Okrzei 45

0000207420 21 8965 0008 2001 0012 9769 0001  działalność 
wspomagająca  rozwój 
społeczności lokalnych

5 Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjacioł Osób 
Niepełnosprawnych „Przystań”

97-400 Bełchatów
ul. Żeromskiego 1

0000115970 25 1140 2017 0000 4202 1142 2435  działalność wspierająca 
na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych

6 Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji 
Łódzkiej Oddział 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. 1 Maja 4 A

0000102199 50 1020 3958 0000 9902 0090 1256  pomoc społeczna,
 działalność 

charytatywna 
i promocja wolontariatu,

 upowszechnianie 
tradycji narodowej,

 ochrona  i  promocja 
zdrowia,

 działalność  na  rzecz 
osób 
niepełnosprawnych,

 bezpieczeństwo 
publiczne,



 nauka,  kultura, 
edukacja,

 ekologia,
 upowszechnianie 

kultury fizycznej 
i sportu

7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
oddział Powiatowy 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Targowa 20 A

0000226942 54 8965 0008 2001 0000 1081 0001  ochrona praw,
 przeciwdziałanie 

bezrobociu,  rozwój 
gospodarczy,

 szkolenia  dla  osób 
niepełnosprawnych 
i niepracujących,

 prowadzenie 
Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej

8 Związek Strzelecki „Strzelec” 
Organizacja Społeczno-
Wychowawcza Jednostka 
Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. 
Janusza Głuchowskiego

97-400 Bełchatów
ul. dr Rodziewicza 10

0000249956 90 1440 1257 0000 0000 1393 5203  ochrona zdrowia,
 nauka,  kultura, 

ekologia,
 sport,  turystyka, 

wypoczynek,
 upowszechnianie 

tradycji narodowej,
 bezpieczeństwo 

publiczne

9 Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szczercowie

97-420 Szczerców
ul. Piotrkowska 14

0000222968 55 8973 0003 0100 0500 0039 0005  ratownictwo 
i ochrona ludności,

 działalność wspierająca 

w  zakresie 
przezwyciężania 
trudnych  sytuacji 
życiowych

10 Stowarzyszenie Edukacyjno – 
Regionalne „Przyszłość 
Młodego Pokolenia”

97-438 Rusiec
ul. Wieluńska 33

0000314891 89 9264 0009 0000 2189 2000 0010  pomoc społeczna,
 działalność  na  rzecz 

osób 
niepełnosprawnych,

 ochrona  i  promocja 
zdrowia,



 nauka,  edukacja, 
oświata 
i wychowanie,

 ekologia,
 sport,  turystyka, 

wypoczynek,
 edukacja kulturalna,
 upowszechnianie 

tradycji narodowej
11 Stowarzyszenie Jedność dla 

Szkoły w Woli Wiązowej
97-438 Rusiec
Wola Wiązowa 42

0000236303 36 9264 0009 0000 2772 2000 0010  działalność 
charytatywna,

 ochrona  i  promocja 
zdrowia,

 nauka,  edukacja, 
oświata 
i wychowanie,

 ekologia,
 sport,  turystyka, 

wypoczynek
12 Polski Czerwony Krzyż 

Zarząd Rejonowy 
w Bełchatowie
Na formularzu PIT należy 
wpisać: cel szczegółowy
Oddział Rejonowy PCK 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Lipowa 5

0000225587 82 1020 3958 0000 9202 0132 2197
z przeznaczeniem na Zarząd Rejonowy 

w Bełchatowie

 przezwyciężanie 
trudnych  sytuacji 
życiowych  – 
działalność 
wspierająca,

 pomoc społeczna,
 ochrona zdrowia,
 doradztwo  zawodowe, 

poradnictwo
13 Stowarzyszenie Strapate 

Ranczo
97-400 Bełchatów
Korczew 23A

0000324819 52 1050 1937 1000 0090 6719 8029  Terapia  i  rehabilitacja 
osób 
niepełnosprawnych 
metodą hipoterapii 
i dogoterapii,

 udzielanie  pomocy 
psychoterapeutycznej 
pacjentom  i  ich 
rodzinom,

 szkolenia  z  zakresu 
hipoterapii 
i dogoterapii,

 działalność  na  rzecz 



kultury,  sztuki,  ochrony 
tradycji,

 działalność  na  rzecz 
ekologii  i  ochrony 
zwierząt,

 działalność naukowa 
i  publicystyczna  dot. 
osób 
niepełnosprawnych

14 ZHP 18 Drużyna Harcerska 
„Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki 
w Szczercowie

Na formularzu PIT należy 
wpisać: cel szczegółowy ZHP 
Piotrków Tryb. 18 DH KUŹNIA

97-420 Szczerców
ul. 3 Maja 6

0000283814 10 1020 3916 0000 0902 0022 1648  wychowanie dzieci 
i  młodzieży  metodą 
harcerską,

 kształtowanie  postaw 
patriotycznych,

 promocja idei wolności i 
demokracji,

 działalność  w  zakresie 
kultury  fizycznej, 
turystyki 
i krajoznawstwa,

 promocja zdrowia,
 profilaktyka uzależnień.

15 Stowarzyszenie Dobroczynne 
„RAZEM” 

97-425 Zelów

ul. Żeromskiego 28

0000135638 29 8965 1018 2002 0079 7069 0001  wspieranie inicjatyw 
w  zakresie: 
dobroczynności, 
ochrony zdrowia 
i  pomocy  społecznej, 
oświaty  i  wychowania, 
kultury, kultury fizycznej 
i  sportu,  rehabilitacji 
zawodowej 
i  społecznej  inwalidów, 
a  także  ochrony  
środowiska, 

 rozwijanie 
i  propagowanie 
inicjatyw, postaw 
i  działań  sprzyjających 
rozwojowi społecznemu 

i gospodarczemu 



16 Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Kuźnia Życzliwości”

97-420 Szczerców

ul. 3 Maja 6

0000419670 38 8973 0003 0100 0507 8083 0001  niesienie 
wszechstronnej 
pomocy  osobom 
niepełnosprawnym 
i ich rodzinom,

 wspieranie  osób 
znajdujących się 
w  trudnej  sytuacji 
życiowej,

 wspieranie 
dobroczynności 
i  działańhumanitarnych 
wobec  różnych  grup 
społecznych.

17 Energetyczny Klub Sportowy 
„SKRA” Bełchatów

97-400 Bełchatów

ul. Dąbrowskiego 11

0000639069 10 1020 3958 0000 9502 0014 7124  krzewienie kultury 
i tężyzny fizycznej oraz 
propagowanie sportu,

 tworzenie  dogodnych 
warunków  dla 
uzyskiwania  wyższych 
wyników  w  sporcie 
wyczynowym 
i  masowym  przez 
członków  klubu  i  jego 
sympatyków,

 upowszechnianie 
sportu wśród dzieci 
i młodzieży,

 współdziałanie 
z  władzami 
oświatowymi  nad 
ukierunkowaniem 
sportowego  rozwoju 
młodzieży  w  szkołach 
Bełchatowa  i  powiatu 
bełchatowskiego,

 podejmowanie  działań 
na rzecz  pracowników 
patrona  i  ich  rodzin 
zmierzających  do 
rozwijania 



zainteresowań sportem 
i rekreacją fizyczną

18 Związek Drużyn Bełchatowskich 
ZHP

Na formularzu PIT należy 
wpisać: cel szczegółowy ZHP 
Piotrków Tryb. Związek Drużyn 
Bełchatowskich ZHP

97-400 Bełchatów

oś. Dolnośląskie 204 B

0000283814 10 1020 3916 0000 0902 0022 1648  podtrzymywanie 
i  upowszechnianie 
tradycji  narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości,

 wypoczynek dzieci 
i młodzieży,

 turystyka 
i krajoznawstwo,

 ekologia  i  ochrona 
zwierząt  oraz  ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego,

 przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i  patologiom 
społecznym,

 pomoc  społeczna, 
pomoc rodzinom 
i  osobom  w  trudnej 
sytuacji życiowej 
i  wyrównywanie  szans 
tych osób i rodzin

19 Fundacja Studencka „Młodzi-
Młodym”
Na formularzu PIT należy 
wpisać: cel szczegółowy GKS 
BEŁCHATÓW 8325 lub  GKS 
BEŁCHATÓW 8325 ZAPASY

42-202 Częstochowa

Bór 116

0000270261  działalność sportowa, w 
tym szkolenie dzieci 
i młodzieży w sekcjach 
piłki nożnej i zapasów,

 organizacja  meczów 
piłkarskich, turniejów 
i innych zawodów

Wszystkie  osoby,  które  chciałyby  przekazać  swój  1% podatku  dochodowego  na  rzecz  ochotniczych  straży  pożarnych z  terenu  Powiatu 
Bełchatowskiego  mogą  to  uczynic  na  konto  Związku  Ochotniczych Straży  Pożarnych RP z  zaznaczeniem OSP,  do  której  mają  zostać 
przekazane pieniądze



adres: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1
KRS: 0000116212
Nr konta: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359

Przypominamy też o możliwości przekazywania darowizn 
na rzecz wszystkich organizacji pozarządowych przez osoby prawne

Skorzystanie z możliwości odliczenia od dochodu przekazanych przez osoby prawne darowizn na rzecz organizacji pozarządowych nie jest 
uzależnione od posiadania przez organizację pozarządową statusu organizacji pożytku publicznego.


