
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-07-15

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 Gruziewska 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

Rafał Cichecki Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Wewiór Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Ewa Migalska 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)

2.1. 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

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. W miesiącach kwiecień-listopad 2016 członkowie Stowarzyszenia prowadzili jako wolontariusze 
kolejną edycję „KLUBU BYSTRZAKA”. Zajęcia edukacyjne i integracyjno-kompensacyjne z dziećmi 
zaniedbanymi edukacyjnie i wychowawczo prowadzone były popołudniami od poniedziałku do piątku. 
W ramach „KLUBU BYSTRZAKA” odbywały się również zajęcia artystyczne, kreatywne, muzyczne, 
taneczne, sportowe oraz z języka angielskiego. „KLUB BYSTRZAKA” prowadzony jest w całości ze 
środków Stowarzyszenia, bez udziału dotacji z zewnątrz, wspierany jedynie praca wolontaryjną 
członków Stowarzyszenia.
2. W ramach pomocy osobom z niepełnosprawnością, w roku 2016 opłacono turnus rehabilitacyjny dla 
jednej z podopiecznych oraz rehabilitacje domową.
3. Stowarzyszenie prowadzi ciągłą zbiórkę plastikowych nakrętek pod nazwą „NAKRĘTKOWA 
CZĘSTOCHOWA”. Akcja ma na celu praktyczną edukację ekologiczną głównie wśród przedszkolaków i 
uczniów szkół  wszystkich szczebli. Roczne podsumowanie akcji miało miejsce w Urzędzie Miasta 
Częstochowy, gdzie zaproszono wszystkich uczestników zbiórki plastikowych nakrętek.
4. W trakcie roku szkolnego organizowano „I OLIMPIADĘ WIEDZY O LESIE”, które skierowane były do 
szkół i przedszkoli. Zadanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Olimpiada została 
zorganizowana na sali sesyjnej urzędu miasta. Każdy z uczestników Olimpiady otrzymało dyplom za 
zajęcie I miejsca oraz drobne nagrody rzeczowe.
5. W okresie wakacyjnym prowadzono zajęcia w ramach zadania „LATO NA KONKRETACH” skierowane 
do dzieci starszych i młodzieży. Zajęcia zawierały elementy profilaktyki oraz elementy ekonomiki i 
gospodarowania środkami finansowymi.
6. W okresie letnim i jesienno-zimowym prowadziliśmy „Amatorską Drużynę Sportową <PODAJ 
DALEJ>”, która skupia dzieci i młodzież w różnym wieku i różnej płci zainteresowanych piłką nożną oraz 
siatkówką. Zajęcia w ramach Drużyny odbywały się z trenerem-wychowawcą oraz pedagogiem nawet 
kilka razy w tygodniu.
7. W dalszym ciągu trwają prace nad remontem siedziby, który jest realizowany w całości z środków 
własnych Stowarzyszenia oraz dobrowolnych wpłat członków Stowarzyszenia. 
8. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami pożytku publicznego, innymi organizacjami 
pozarządowymi oraz przystępuje do programów w celu realizacji swoich celów statutowych.
9. W roku 2016 Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w licznych imprezach plenerowych i programach 
realizowanych przez sektor pozarządowy oraz samorządowy („Mikołaj z ulicy Krakowskiej”, „Dni 
Częstochowy”, „Dzień Samorządu Terytorialnego”, „Piknik Wiosenny” i inne).
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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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Finansowanie rehabilitacji 
oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia. Dzięki 
darowiznom możliwe jest 
finansowanie rehabilitacji 
dla podopiecznych 
Stowarzyszenia. Obecnie 
fundusze Stowarzyszenia 
pozwalają na objęcie 
pomocą zaledwie jednego 
podopiecznego na okres 
jednego roku szkolnego. Na 
pomoc w finansowaniu 
mogą liczyć osoby, które są 
niepełnosprawne (bez 
względu na rodzaj 
niepełnosprawności), po 
podpisaniu deklaracji i 
zawarciu Porozumienia ze 
Stowarzyszeniem. Nie ma 
tutaj limitu wiekowego. 
Wymagane jest orzeczenie i 
diagnoza lekarska.
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nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Prowadzenie "Klubu 
Bystrzaka" przez 
wolontariuszy w ramach 
których odbywają się 
zajęcia edukacyjne i 
integracyjno-
kompensacyjne z dziećmi 
zaniedbanymi edukacyjnie i 
wychowawczo, zajęcia 
artystyczne, kreatywne, 
muzyczne, taneczne, 
sportowe. Prowadzone są 
zajęcia na mini-siłowni dla 
starszych dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych, pod opieką 
profesjonalisty. Przez cały 
rok prowadzona jest 
edukacja ekologiczna 
głównie w placówkach 
oświatowych wszystkich 
szczebli, w ramach zadania 
"Nakrętkowa Częstochowa" 
oraz "I Olimpiada Wiedzy o 
Lesie". Dodatkowo 
zwycięskim 
szkołom/przedszkolom, 
fundowane są nagrody 
rzeczowe w postaci 
wyposażenia (sprzęt 
elektroniczny, wyposażenie 
sal muzycznych, bibliotek 
szkolnych itp.) W okresie 
wakacyjnym prowadzono 
zadanie "Lato na 
konkretach" skierowane do 
starszych dzieci i młodzieży. 
Zajęcia zawierały elementy 
profilaktyki oraz elementy 
ekonomiki i 
gospodarowania środkami 
finansowymi.
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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) 81,610.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 81,608.31 zł

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie zadań z 
zakresu ekologii: 
"Nakrętkowa Częstochowa" 
oraz "I Olimpiada Wiedzy o 
Lesie". Zadania polegają na 
edukacji w zakresie 
recyklingu, wdrażania 
proekologicznych postaw, 
praktycznej nauki 
zachowania się w lesie, 
rozpoznawania grzybów, 
jak również rozpoznawania 
zagrożeń związanych z 
ekologią. Do szkół 
(publicznych i prywatnych) 
trafiają materiały 
edukacyjne związane z 
ekologią: głównie 
recyklingiem i bezpiecznym 
zbieraniu grzybów leśnych. 
Obydwa zadania są 
dostosowane do wszystkich 
szczebli edukacji.

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

5.2. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 1.69 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 9,343.00 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 1,431.10 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)

60,039.54 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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: zwolnienie z opłat 
czynszowych z uwagi na społeczną działalność 
(299,00 zł miesięcznie)

1 Nie wydatkowano dotychczas funduszy zgromadzonych z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ponieważ zostaną one przeznaczone na utworzenie świetlicy przy Stowarzyszeniu, 
dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością (pole kwoty nie dopuszcza możliwości 
pozostawienia 0,00 zł)

0.01 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 17,513.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

60,039.54 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 60,039.54 zł

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

21,570.46 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

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)

8.00 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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,032.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,032.00 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

169.33 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

542.00 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

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

organizacji

RAJMUND GRUZIEWSKI - 
PREZES ZARZĄDU

OLGA DERDA - 
SKARBNIK/SEKRETARZ

31.03.2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Miasto Częstochowa 2

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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