
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CZĘSTOCHOWA

Powiat M. CZĘSTOCHOWA

Ulica LIMANOWSKIEGO Nr domu 45 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-207 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 728661258

Nr faksu E-mail 
stowarzyszeniepodajdalej@g
mail.com

Strona www www.podajdalej.czest.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24135457600000 6. Numer KRS 0000339268

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Rajmund Gruziewski Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Grabińska Wiceprezes Zarządu TAK

Olga Derda Skarbnik/Sekretarz TAK

Paweł Grabiński Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dariusz Pawłowicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Rafał Cichecki Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Monika Misiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM "PODAJ DALEJ"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. W miesiącach kwiecień-listopad członkowie Stowarzyszenia prowadzili jako wolontariusze kolejną 
edycję "KLUBU BYSTRZAKA". Zajęcia edukacyjne i integracyjno-kompensacyjne prowadzono 
popołudniami od poniedziałku do piątku. W ramach "KLUBU BYSTRZAKA" odbywały się również zajęcia 
artystyczne, kreatywne, muzyczne, taneczne, sportowe oraz z języka angielskiego. Organizowano także 
wyjścia na bajki oraz do Cyrku. Z "KLUBU"  korzystało 74 uczestników (dzieci i młodzież w różnym 
wieku). "KLUB BYSTRZAKA" prowadzony jest w całości ze środków Stowarzyszenia, bez udziału dotacji z 
zewnątrz, wspierany jedynie pracą wolontaryjną członków Stowarzyszenia.
2. W ramach pomocy osobom z niepełnosprawnością, opłacono turnus rehabilitacyjny dla jednej z 
podopiecznych oraz rehabilitację domową.
3. Stowarzyszenie prowadzi ciągłą zbiórkę plastikowych nakrętek pod nazwą "NAKRĘTKOWA 
CZĘSTOCHOWA". Akcja ma na celu praktyczną edukację ekologiczną nie tylko dzieci i młodzieży, ale 
również osób dorosłych. Roczne podsumowanie akcji miało miejsce w Urzędzie Miasta Częstochowy. 
Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Częstochowy.
4. Realizowano zadanie "BEZPIECZNIE NA DZIELNICY", którego beneficjentami była młodzież zagrożona 
wykluczeniem społecznym. Zajęcia profilaktyczne kształtowały prawidłowe postawy, motywacje, oraz 
stawały się inspiracją do poszukiwania własnej drogi dorosłego życia. Zadanie dofinansowano ze 
środków Gminy Miasta Częstochowy.
5. Przez okres wakacyjny organizowano popołudniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z tematyki głównie 
kultury i sztuki a także bibliotekarstwa i upowszechniania czytelnictwa pod nazwą "TWORZYMY 
BIBLIOTEKĘ". Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Częstochowy.
6. 30 listopada 2013 r. zorganizowano dla dzieci i "MIKOŁAJKI ANDRZEJKOWE", podczas których dzieci 
otrzymały paczki spożywcze od św. Mikołaja, a także miały możliwość zapoznania się ze staropolskimi 
zwyczajami związanymi z "Andrzejkami", "Mikołajkami" oraz Świętami Bożego Narodzenia. Zadanie 
dofinansowano ze środków Gminy Miasta Częstochowy.
7. W wakacje zorganizowano "Miejski Dzień Inteligentnej Energii", w ramach którego odbywały się 
konkursy ekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, wystawy ekologiczne oraz eko-gry i 
zabawy. Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Częstochowy.
8. W trakcie roku szkolnego organizowano "SZKOLENIA Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA GRZYBÓW", 
które skierowane były do częstochowskich przedszkoli i szkół. Zadanie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem, ponieważ ze szkoleniami jeździliśmy do placówek, by na ich terenie przeprowadzić 
bezpłatne, ciekawe, praktyczne i aktywizujące zajęcia, na zakończenie których każda klasa i oddział 
otrzymywały materiały edukacyjne z tej tematyki. Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta 
Częstochowy.
9. W okresie letnim i jesienno-zimowym prowadziliśmy "AMATORSKĄ DRUŻYNĘ SPORTOWĄ PODAJ 
DALEJ", która skupiała dzieci i młodzież w różnym wieku i obu płci zainteresowanych piłką nożną oraz 
siatkówką. Zajęcia w ramach "Drużyny" odbywały się z trenerem-wychowawcą oraz pedagogiem nawet 
kilka razy w tygodniu. Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Częstochowy.
10. W dalszym ciągu trwają prace nad remontem siedziby, który jest realizowany w całości ze środków 
własnych Stowarzyszenia oraz dobrowolnych wpłat. Planowane jest utworzenie w tym miejscu 
świetlicy dla dzieci i młodzieży, która będzie w całości przystosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. 
11. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami użyteczności 
publicznej a także przystępuje do programów w celu realizacji swoich celów statutowych.
12. W roku 2013 Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w licznych imprezach plenerowych i programach 
realizowanych przez sektor pozarządowy oraz samorządowy ("Mikołaj z ulicy Krakowskiej", "Nowy 
plecak na nowy rok szkolny", "Dni Częstochowy", "Dzień Samorządu Terytorialnego", "Piknik 
wiosenny", "Racovia CUP", "Polub Raków", "Kolorujemy" i inne).

Druk: MPiPS 2



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

120000

300

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 3



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Finansowanie rehabilitacji 
oraz turnusu 
rehabilitacyjnego dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Prowadzenie "KLUBU 
BYSTRZAKA" przez 
wolontariuszy. Zajęcia 
edukacyjne i integracyjno-
kompensacyjne z dziećmi 
zaniedbanymi edukacyjnie i 
wychowawczo.  
Realizujemy zajęcia 
artystyczne, kreatywne, 
muzyczne, taneczne, 
sportowe. Prowadzono 
zajęcia kompensacyjne z 
języka angielskiego. 
Organizowano wyjścia na 
bajki i do Cyrku. 
Prowadzono "AMATORSKĄ 
DRUŻYNĘ SPORTOWĄ 
PODAJ DALEJ" oraz zajęcia 
profilaktyczne dla 
młodzieży "BEZPIECZNIE NA 
DZIELNICY". Odbyły się 
również zajęcia z zakresu 
tradycji związanych z 
"Andrzejkami", 
"Mikołajkami" oraz 
Świętami Bożego 
Narodzenia.

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie zadań z 
zakresu ekologii, takich jak 
"NAKRĘTKOWA 
CZĘSTOCHOWA", 
"SZKOLENIA Z ZAKRESU 
ROZPOZNAWANIA 
GRZYBÓW". "MIEJSKI DZIEŃ 
INTELIGENTNEJ ENERGII", 
których celem jest edukacja 
ekologiczna zarówno dzieci 
i młodzieży, jak i osób 
dorosłych.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 4



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 77,757.95 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18,821.38 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 58,936.57 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 18,821.38 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,586.60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

64,145.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,020.76 zł

0.97 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 23,815.04 zł

68,166.89 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 68,166.89 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

9,591.06 zł

Druk: MPiPS 5
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

1 Nie wydatkowano dotychczas funduszy zgromadzonych z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ponieważ zostaną one przeznaczone na dostosowanie lokalu Stowarzyszenia do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz do wymagań stawianych przy staraniu się o statut 
świetlicy.

0.01 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,333.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 6



2.1. Organizacja posiada członków

18.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

16.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 17,408.28 zł

a) z tytułu umów o pracę 9,687.72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7,720.56 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,450.69 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,216.13 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Częstochowy 2

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni w 2013 r. realizowali zadania statutowe Stowarzyszenia. Nie zatrudniamy 
pracowników administracyjnych. Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wykonują 
swoje zadania nieodpłatnie.

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Wykazane wynagrodzenie jest sumą wynagrodzeń z realizowania dwóch umów cywilnoprawnych przez tą samą 
osobę przez okres 7 miesięcy, płatne po zakończeniu zadań.

W polu III., 4, 4.3. wpisano wartość 0,01 zł, ponieważ nie ma w formularzu możliwości pozostawienia 0,00 zł

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Rajmund Gruziewski - Prezes 
Agnieszka Grabińska - 

Wiceprezes 
Data wypełnienia: 9 lipca 2014.

Data wypełnienia sprawozdania
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