
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CZĘSTOCHOWA

Powiat M. CZĘSTOCHOWA

Ulica JASNOGÓRSKA Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-200 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 500670313

Nr faksu E-mail biuro@spdrazem.org Strona www www.spdrazem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-10

2010-05-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 15158554900000 6. Numer KRS 0000042118

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

NINA MODŁASIAK PREZES TAK

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA WICEPREZES TAK

JOLANTA NYKOWSKA SEKRETARZ TAK

BARBARA ŁAPTOS SKARBNIK TAK

AGNIESZKA NOGA CZŁONEK 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

HELENA DOWOLSKA PRZEWODNICZĄCA TAK

JOLANTA POPCZYK CZŁONEK TAK

ZYGMUNT BRZOZOWSKI CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM "RAZEM"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
- pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom prawnym tych osób.
- organizowanie rehabilitacji medycznej dla osób nigdzie nie korzystających z rehabilitacji.
-organizowanie banku informacji na temat schorzeń, nowych metod leczenia, nowych terapii i nowych leków.
- organizowanie rehabilitacji społecznej poprzez kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie jej aktywności 
społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, a także likwidację barier np. 
architektonicznych, transportowych, oraz ułatwienie dostępu do informacji. Jedną z form sa turnusy rehabilitacyjne 
czy Warsztaty Terapii Zajęciowej.
- organizowanie spotkań z logopedą.
- organizowanie spotkań z psychologiem.
- ochrona i promocja zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych.
- porady dietetyka.
- poprawa kondycji fizycznej poprzez udział w pieszych wycieczkach.
- poprawa kondycji psychicznej poprzez udział w zespołach muzycznych czy literackich.
- pomoc w znalezieniu szkół specjalnych.
- porady dalszej edukacji młodzieży niepełnosprawnej. 
- prowadzenie porad i pogadanek oraz nauka i edukacja w sferze seksualnej osób niepełnosprawnych, spotkania z 
lekarzami, psychologiem osobami duchownymi.
- organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej np. Muzyczna Scena Integracji, Dzień Godności 
Osób Niepełnosprawnych, olimpiada Osób Niepełnosprawnych.
- integrowanie osób niepełnosprawnych w zdrowym środowisku.
2) prowadzenie działalności charytatywnej:
- organizacja paczek na Dzień Dziecka, Mikołaja, Śniadanie Wielkanocne i wigilijne,
- piknik rodzinny.
- dopłaty do lekarstw, artykułów medycznych i wszelkiego sprzętu, który pomaga osobom niepełnosprawnym lepiej i 
godniej żyć.
- organizacja wycieczek krajoznawczych i pieszych.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

600

0
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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 wg klasyfikacji PKD, 
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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dofinansowanie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych to: - organizacja rehabilitacji 
medycznej osób nigdzie nierehabilitowanych; 
rehabilitacja społeczna; dofinansowanie do łamania 
barier architektonicznych; technicznych; do zakupu 
leków, artykułów medycznych; za wizyty u specjalistów; 
za terapie specjalistyczne ; za transport na nie;  wyjazdy 
na rehabilitację na basenach, do wycieczek 
krajoznawczych, do przedmiotów podnoszących 
standard osób niepełnosprawnych w tym telefony, 
laptopy, programy i oprzyrządowanie, urządzenia do 
wyposażenia mieszkań ułatwiające życie 
niepełnosprawnym.  Dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych.

26 775,05 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Dofinansowanie działalności kulturalnej to między 
innymi: -prowadzenie kółek zainteresowań, zajęć 
muzycznych i kulturalnych, zorganizowanie XXV 
Festiwalu Muzyczna Scena Integracji dla osób z różną 
niepełnosprawnością z miasta i gminy Częstochowa. 
Dopłaty do biletów do kina. Zakup potrzebnych 
artykułów papierniczych, plastycznych i muzycznych do 
prowadzenia  w/w zajęć. dopłaty do zakupu artykułów 
na paczki na Mikołaja , do paczek świątecznych, 
wigilijnych, Wiele artykułów było zorganizowane 
bezpłatnie przez samych członków Stowarzyszenia.

1 068,62 zł

3 działalność charytatywnej Działalność charytatywna członków Stowarzyszenia to: - 
organizacja spotkań  z paczkami i poczęstunkiem takich 
jak "Mikołaj" "Dzień Dziecka" spotkanie wielkanocne, 
wigilia , piknik rodzinny. Udzielanie bezpłatnych porad, 
pomoc w wypełnianiu różnych pism do urzędów, 
wypełnianie wniosków do PFRON-u , pisanie pozwów. 
organizacja spotkań w celu wymiany doświadczeń, 
wymiany wiadomości o nowościach medycznych, o 
nowych metodach rehabilitacji, o dobrych polskich 
ośrodkach medyczno - rehabilitacyjnych. Spotkania z 
rehabilitantami.

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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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 zysków i strat) 57 260,31 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 56 868,86 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) 391,45 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3 132,94 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 45 528,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 27 823,67 zł

4.3. 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 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)

35 265,04 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 210,62 zł

292,97 zł

1 turnusy, terapia, rehabilitacja, leki, transport na rehabilitacje na turnusy, srodki medyczne i 
sanitarne, 
 nie zbędne urządzenia.

26 755,05 zł

2 dopłaty do biletów do kina, do wycieczek, do paczek, 1 068,62 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 3 022,02 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 47 768,63 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 9 491,68 zł

Druk: NIW-CRSO 4



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.

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
(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)

1 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 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

37 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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
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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 
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)

37 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 2 250,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 2 250,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 
(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 pracowników)

2 250,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 250,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Nina Modłasiak Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-02
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