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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-05-22

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.stowarzyszeniepodajdalej.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"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i 
innych osób potrzebujących, stwarzanie im warunków pracy i rozwoju 
osobistego, a także prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin,
2) Kształtowanie i wspieranie postaw obywatelskich, podtrzymywanie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) Promocja działań prospołecznych, działalność wspierająca rozwój 
wspólnot, i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
4) Promowanie i organizacja wolontariatu,
5) Pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi 
oraz placówkami użyteczności publicznej i organami administracji 
publicznej,
6) Prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej, oświatowej, 
kulturalno-rozrywkowej oraz upowszechnianie słowa pisanego i 
czytanego,
7) Wspomaganie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
8) Przeciwdziałanie bezrobociu w środowisku lokalnym, w szczególności 
bezrobociu długotrwałemu, promowanie zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy,
9) Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy z organizacjami 
i instytucjami o podobnym charakterze działania, prowadzenie działań na 
rzecz integracji europejskiej,
10) Działalność dobroczynna, charytatywna i pomoc społeczna,
11) Promowanie uzdolnionych osób,
12) Działalność wydawniczo-publicystyczna związana z działalnością 
Stowarzyszenia,
13) Ochrona i promocja zdrowia,
14) Zwiększanie poziomu samodzielnego funkcjonowania podopiecznych, 
polepszenie jakości ich życia,
15) Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
16) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości,
17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
18) Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, i osób starszych, 
krajoznawstwo, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19) Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
20) Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
21) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
22) Organizowanie działalności szkoleniowo-informacyjnej,
23) Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć jakie okażą 
się celowe dla realizacji statutowej działalności,
24) Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) Prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie imprez 
dobroczynnych, 
2) Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz krajowymi i 
międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze,
3) Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju i za granicą 
na działalność statutową Stowarzyszenia,
4) Prowadzenie bibliotek i czytelni dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych,
5) Pośrednictwo pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych,
6) Poradnictwo dla osób potrzebujących dotyczące możliwości 
pozyskiwania środków finansowych oraz rzeczowych,
7) Udzielanie wsparcia podopiecznym w samodzielnym występowaniu w 
swoich sprawach, m. in. poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną,
8) Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób 
potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych, w tym 
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej 
itp.,
9) Zachęcanie do podejmowania zadań w charakterze wolontariatu oraz 
tworzenie warunków dla działalności wolontariuszy,
10) Prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,
11) Świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, opiekuńczych i 
rehabilitacyjnych,
12) Prowadzenie publicznych zbiórek pieniężnych, żywnościowych oraz 
rzeczowych na realizację celów statutowych, 
13) Prowadzenie doradztwa, szkoleń edukacyjno-informacyjnych dla 
obywateli, a także dla innych instytucji i podmiotów,
14) Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, oraz 
osób starszych,
15) Prowadzenie warsztatów, pogadanek, wykładów, m.in. w zakresie 
ekologii, wolontariatu, ochrony środowiska, a także przeciwdziałania 
patologiom społecznym, 
16) Organizowanie projekcji filmowych, prezentacji multimedialnych 
dotyczących m.in. tematyki tradycji narodowej, patriotyzmu, wolności i 
praw człowieka,
17) Prowadzenie zbiórek surowców wtórnych, organizowanie akcji 
sprzątania świata,
18) Organizowanie wystaw, wernisaży, wieczorów literackich i 
artystycznych itp., mających na celu popularyzowanie kultury i sztuki,
19) Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów 
statutowych,
20) Prowadzenie działalności gospodarczej,
21) Działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
22) Szkolenia, doradztwo oraz inne aktywne formy wsparcia mające na 
celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz 
zagrożonych bezrobociem.
23) Aktywne formy poszukiwania zatrudnienia dla osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 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)

150000

300

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Stowarzyszenie w marcu 2018 r. zakupiło nieruchomość przy ul. Złotej 47 w Częstochowie na działalność statutową i 
gospodarczą. Na zakup nieruchomości Stowarzyszenie uzyskało pożyczkę finansowaną przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach projektu pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i 
reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej ”, realizowanego w działaniu 2.9 Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także wkładu 
własnego TISE. Umowę pożyczki zawarto z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie.
2. Podjęto realizację projektu „Akcja-Aktywizacja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Oś 
priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest prowadzenie czterech warsztatów w Centrum Integracji 
Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu: warsztatu remontowo-budowlanego, aranżacji wnętrz, poligrafii, administracji. 
Poprzez uczestnictwo w warsztatach, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są objęte reintegracją społeczną i zawodową. 
Projekt zakłada uczestnictwo 82 uczestników przez okres 2 lat (lipiec 2018 – czerwiec 2020)
3. Od sierpnia 2018 r. rozpoczęto prowadzenie Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Mirów, na zlecenie Gminy Miasta 
Częstochowy. Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem 
,,Częstochowa silna dzielnicami'' - zadanie ,,Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych'' w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie 
Społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno  - zawodowego 
społeczności lokalnych - RIT  Subregion Północny.
4. W miesiącach kwiecień-listopad 2018 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.
5. W ramach pomocy osobom z niepełnosprawnością, w roku 2018 opłacono sprzęt rehabilitacyjny oraz rehabilitacje dla dwójki 
podopiecznych.
6. 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. 
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy. Dla szkół i instytucji spoza Częstochowy akcja prowadzona 
jest pod nazwą „NAKRĘTKOWE POMAGANIE” (m.in. Kłobuck, Mstów, Olsztyn, Kłomnice)
7. Po raz drugi zorganizowano konkurs "EKO-WYNALAZCY" skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Uczestnicy mieli za zadanie skonstruowanie makiety obrazującej sposoby zapobiegania powstawania smogu. Celem zadania 
była edukacja w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy.
8. W dalszym ciągu trwają prace nad remontem siedziby, który jest realizowany w całości z środków własnych Stowarzyszenia 
oraz dobrowolnych wpłat członków Stowarzyszenia. 
9. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami pożytku publicznego, innymi organizacjami pozarządowymi oraz przystępuje do 
programów w celu realizacji swoich celów statutowych.
10. Zorganizowano zajęcia "Prze(Twórcy)" polegające na wykonywaniu rzeczy pięknych ze śmieci. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy.
11. Zakupiono linię produkcyjną do prowadzenia działalności gospodarczej.
12. W roku 2018 Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w licznych imprezach plenerowych i programach realizowanych przez 
sektor pozarządowy oraz samorządowy („Dni Częstochowy”, „Dzień Samorządu Terytorialnego”, „Piknik Wiosenny” i inne).
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Finansowanie rehabilitacji oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego dla podopiecznych 
Stowarzyszenia. Dzięki darowiznom możliwe jest 
finansowanie rehabilitacji dla podopiecznych 
Stowarzyszenia, będących osobami z 
niepełnosprawnością. Finansowaniu podlegają 
usługi rehabilitacyjne oraz sprzęt specjalistyczny 
i rehabilitacyjny. Ponadto zajęcia "Klubu 
Bystrzaka" kierowane są również do osób z 
niepełnosprawnością. Konkursy prowadzone 
przez Stowarzyszenie są organizowane w sposób 
zapewniający udział również osób z 
niepełnosprawnością.

94.99.Z 200,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie "Klubu Bystrzaka"przez 
wolontariuszy w ramach którego odbywają się 
zajęcia edukacyjne i integracyjno-
kompensacyjne z dziećmi zaniedbanymi 
edukacyjnie i wychowawczo, zajęcia artystyczne, 
kreatywne, muzyczne, taneczne, sportowe. 
Przez cały rok prowadzona jest edukacja 
ekologiczna głównie w placówkach oświatowych 
wszystkich szczebli, w ramach zadania 
"Nakrętkowa Częstochowa", "Nakrętkowe 
Pomaganie", "Eko-Wynalazcy". Dodatkowo 
zwycięskim szkołom/przedszkolom fundowane 
są nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia 
(sprzęt elektroniczny, wyposażenie sal 
muzycznych, bibliotek szkolnych itp.)

94.99.Z 800,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie zadań z zakresu ekologii: 
"Nakrętkowa Częstochowa", "Nakrętkowe 
Pomaganie" (zbiórka plastikowych nakrętek w 
Częstochowie i gminach ościennych), "Eko-
Wynalazcy" (konstruowanie makiet z zakresu 
ekologicznych rozwiązań). Zadania polegają na 
edukacji w zakresie recyklingu, wdrażania 
proekologicznych postaw, praktycznej nauki, jak 
również rozpoznawania zagrożeń związanych z 
ekologią. Do szkół (prywatnych i publicznych) 
trafiają materiały edukacyjne związane z 
ekologią. Prowadzono również zajęcia 
"(Prze)Twórcy" polegające na wykonywaniu 
pięknych rzeczy ze śmieci.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 534 586,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 490 988,35 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 250,00 zł

d) przychody finansowe 11,02 zł

e) pozostałe przychody 42 337,37 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania. Zakupiono linię produkcyjną do działalności gospodarczej. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................

2 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wynajmowano 
wiatę, stojącą na gruncie należącym do Stowarzyszenia. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 817,00 zł
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w 
tym:

w 
tym:

378 568,33 zł

0,00 zł

15 000,00 zł

38 724,44 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 50 911,02 zł

2 980,00 zł

46 681,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 50 565,95 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7 541,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 174,46 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 484 905,82 zł 1 174,46 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Zorganizowanie pikniku integracyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin. 757,92 zł

2 Zakup zabawek i artykułów sportowych dla podopiecznej Stowarzyszenia 174,64 zł

3 Zakup artykułów dla zorganizowania urodzin podopiecznej Stowarzyszenia. 88,58 zł

4 Zakup artykułów biurowych do zajęć z podopiecznymi Stowarzyszenia. 153,32 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 432 292,77 zł

1 250,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 180 319,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

310 669,13 zł 1 174,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

41 635,41 zł

5 978,10 zł

126 618,85 zł

4,33 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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.

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

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -130 638,30 zł

nie korzystała

397 890,89 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

13 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

4,30 etatów

1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 97 685,18 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

96 200,58 zł

96 200,58 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 484,60 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

97 685,18 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 97 685,18 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

7 833,77 zł

6 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5 osób

1 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 CRU/814/OŚR/1071/18 edukacja ekologiczna GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 4 000,00 zł

2 CRU/818/OŚR/1077/18 edukacja ekologiczna GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 6 000,00 zł

3 CRU/3329/OŚR/4958/18 edukacja ekologiczna GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 5 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 646,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 ŚWIADCZENIA 
INTEGRACYJNE

reintegracja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

POWIATOWY URZĄD PRACY 38 724,44 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Rajmund Gruziewski, Agnieszka 
Gruziewska, Olga Derda, Paweł 

Grabiński
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-22
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