
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-08-05

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

Barbara Łaptos Skarbnik TAK

Agnieszka Noga Członek zarzadu TAK

Jolanta Nykowska Sekretarz 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

Jolanta Popczyk Przewodnicząca TAK

Helena Dowolska 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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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

DZIAŁANIEM STOWARZYSZENIA JEST PRACA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH 
OPIEKUNÓW PRZEZ: 1) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, 
 2) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ,
 3) WSPIERANIE I PROMOWANIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEJ 
PREZENTACJA NA WYSTAWACH, FESTIWALACH, KONKURSACH,
 4) NAUKA I OCHRONA ORAZ PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA,
 5) WSPÓŁDZIAŁANIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, SAMORZĄDOWĄ, KOŚCIOŁAMI, ZWIĄZKAMI 
WYZNANIOWYMI, STOWARZYSZENIAMI, PRACODAWCAMI ORAZ ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU W 
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA, 
6) PODEJMOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W DZIEDZINIE REHABILITACJI, TERAPII, SZKOLEŃ, TURNUSÓW 
REHABILITACYJNYCH,
7) POMOC SPOŁECZNĄ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
 8) NAUKĘ, EDUKACJĘ, OŚWIATĘ I WYCHOWANIE,
 9)  POMOC SPOŁECZNĄ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ 
SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
 10) OCHRONĘ I PROMOCJE ZDROWIA, 
11) PROMOCJE ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, 
12) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I W WIEKU EMERYTALNYM,  
13) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY, SZTUKI,ORAZ  OCHRONĘ DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO, 
14) ROZWIJANIE  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW,
 15)PROMOWANIE OCHRONY  EKOLOGI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT, 
16) POZNAWANIE POLSKI POPRZEZ TURYSTYKĘ I KRAJOZNAWSTWO, 
17) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONĘ WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A 
TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI,
 18) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 
19) WSPIERANIE WOLONTARIATU,
 20) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
 21) KULT RELIGIJNY, W TYM M.IN. WSPIERANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA.

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

37

0
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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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Pomoc w zakupie lekarstw i artykułów medycznych, 
sanitarnych, dopłata do turnusów rehabilitacyjnych wraz 
z poniesionymi kosztami dojazdu, likwidacja barier 
architektonicznych np. podjazdów do budynków, 
podnośników, poręczy itp., zakup sprzętu do 
rehabilitacji, wózków inwalidzkich, urządzeń 
elektronicznych np. laptopów i drukarek, telefonów, 
finansowanie terapii i rehabilitacji medycznej, wycieczki 
turystyczne,
zakup paczek żywnościowo- przemysłowych dla 
członków stowarzyszenia, zakup biletów do kina i teatru. 
Covid w roku 2020 uniemożliwił nam organizację 
kolejnego co rocznego Festiwalu pn" Muzyczna Scena 
integracji" w którym brały udział osoby z różną 
niepełnosprawnością.

32 315,16 zł

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

Organizacja paczek świątecznych dla tych rodzin, paczek 
na Dzień Dziecka i Mikołaja. Zakup kołdry, poduszki 
odleżynowej ortopedycznej, dopłata do obuwia 
ortopedycznego. Organizacja wyjazdu na Baseny do 
Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, Wyjście całych 
rodzin na film dla tych rodzin a dla rodziców do teatru w 
celu podniesienia kultury, to udało się w okresie 
poluzowania obostrzeń covidowych. Dużo z 
zaplanowanych projektów nie mogło sie odbyć w 
związku z zamknięciem wszystkich obiektów związane 
było to z pandemią covid. Zajęcia plastyczne odbywały 
się przez komputer dostarczane były do domów: papier 
kolorowy, kredki, origami, bloki rysunkowe, 
różnokolorowe bibuły, kleje itp. Zajęcia niepełnosprawni 
prowadzili w swoich domach.

1 700,96 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) 52 456,04 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 52 300,18 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) 155,86 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 47 456,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 34 016,12 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)

35 717,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 714,14 zł

0,00 zł

1 Pomoc w zakupie lekarstw, art. sanitarno-higieniczno- medycznych, usługi medyczno- lekarskie 11 897,68 zł

2 turnusy rehabilitacyjne, 3 147,95 zł

3 zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózków, urządzeń elektronicznych 10 293,93 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. 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 44 431,22 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 8 024,82 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.

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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 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

4 likwidacja barier architektonicznych- podjazdy, poręcz 6 975,58 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 - 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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37 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 
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)

25 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 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)

0,00 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

0,00 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
Agnieszka Krzemińska

Jolanta Nykowska
Barbara Łaptos
Agnieszka Noga

Data wypełnienia sprawozdania 2021-08-05
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