
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 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CZĘSTOCHOWA

Powiat M. CZĘSTOCHOWA

Ulica SKŁODOWSKIEJ-CURIE Nr domu 22 A Nr lokalu 1

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-217 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 691865857

Nr faksu brak E-mail 
kontakt@czestochowa2020.p
l

Strona www www.czestochowa2020.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-01-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24184762300000 6. Numer KRS 0000359513

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

Łukasz Gabryel Przewodniczący TAK

Patrycja Szlempo Sekretarz TAK

Bartłomiej Osyra Wiceprzewodniczący 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

Patrycja Piątkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stanisław Gruszka Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mirosław Pawlik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Chęcińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Iwona Korgól Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE CZĘSTOCHOWA 2020

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)

1000

0

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Głównymi działaniami podjętymi przez Stowarzyszenie Częstochowa 2020 w roku sprawozdawczym 
2016 były:
- organizacja akcji społecznej (zbiórki publicznej) na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - Dar Serca w Rędzinach koło Częstochowy. W maju 2016 
członkowie Stowarzyszenia jako Komitet Społeczny - zaangażowali się w przeprowadzenie zbiórki 
publicznej na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - Dar 
Serca w Rędzinach koło Częstochowy a druga grupa w przygotowanie festynu, w czasie którego 
przeprowadzana była ww. zbiórka. Jak zawsze pomocą w przeprowadzeniu zbiórki oraz organizacji 
festynu służyli nam członkowie Fundacji Jura, czyli miłośnicy Off roadu i muzyki rock & roll. Całkowity 
dochód ze zbiórki został przekazany na dofinansowania wyjazdu rehabilitacyjnego/kolonijnego dla 
podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” z Rędzin koło Częstochowy.
- organizacja akcji "Road to Hel[P]" - czyli przejazd rowerowy członków Stowarzyszenia wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku w drodze na Hel,  w trakcie którego to przejazdu,  zbierane były środki od sponsorów, 
a dochód z tej zbiórki, w formie darowizny rzeczowej przekazany został na rzecz podopiecznych 
placówki Domu Małego Dziecka im. E. Bojanowskiego w Częstochowie. Za zebrane środki zakupione 
zostały i przekazane maluchom  rowery dziecięce firmy TREK, będącej jednym ze sponsorów przejazdu,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez akcję kotyliony na Dzień Niepodległości. Na 
przełomie października i listopada członkowie i sympatycy stowarzyszenia wspólnie wykonują 
kotyliony, które 11.11.2016 zostały rozdane mieszkańcom miasta Częstochowy i stanowiły widoczny 
znak świętowania Dnia Niepodległości, identyfikowania się z ideą patriotycznego spędzania Dnia 11.11., 
celebrowania tego dnia i tworzenia oraz wzmacniania wspólnoty lokalnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Akcja wykonywania i 
rozdawania 11.11.2016r. 
kotylionów mieszkańcom 
Częstochowy. Akcja ta jest 
cykliczna i polega na tym by 
w miesiącu październiku i 
na początku listopada 
zaangażować mieszkańców 
Miasta Częstochowy do 
wspólnego wykonywania 
kotylionów. Czasem 
angażowania to przybiera 
formę konkursu 
międzyszkolnego na 
największą ilość 
wykonanych kotylionów a 
nagrodą jest wspólne 
wyjście do kina zwycięskiej 
klasy a w roku 2016 była to 
możliwość wykonywania 
kotylionów razem z 
Prezydentem Miasta 
Częstochowy. Dnia 11.11. 
wykonane kotyliony zostały 
rozdane podczas 
uroczystości miejskich 
uczczenia kolejnej rocznicy 
Dnia Niepodległości tak by 
mieszkańcy miasta w 
sposób widoczny 
identyfikowali się ze 
świętem 11.11.

działalność charytatywnej Akcja Dar Serca - zbiórka 
publiczna z której dochód 
został przekazany na rzecz 
dofinansowania wyjazdu 
rehabilitacyjnego/kolonijne
go podopiecznych 
Stowarzyszenia Rodzin i 
Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych - Dar 
Serca (Rędziny). Zbiórkę 
publiczną przeprowadził 
Komitet Zbiórki Publicznej 
złożony z członków 
Stowarzyszenia a samo 
Stowarzyszenie i jego 
członkowie zaangażowało 
się, w organizację pikniku, 
na którym przeprowadzono 
zbiórkę publiczną. W 
pikniku jak i przy 
przeprowadzeniu zbiórki 
publicznej pomagali nam 
członkowie zaprzyjaźnionej 
Fundacji Jura, czyli 
miłośnicy off road’u, rock & 
rolla i Jury Krakowsko –
Częstochowskiej.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

działalność charytatywnej organizacja akcji "Road to 
Hel[P]" - czyli przejazd 
rowerowy członków 
Stowarzyszenia wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku w drodze 
na Hel,  w trakcie którego 
to przejazdu,  zbierane były 
środki od sponsorów, a 
dochód z tej zbiórki, w 
formie darowizny rzeczowej 
przekazany został na rzecz 
podopiecznych placówki 
Domu Małego Dziecka im. 
E. Bojanowskiego w 
Częstochowie. Za zebrane 
środki zakupione zostały i 
przekazane maluchom  
rowery dziecięce firmy 
TREK, będącej jednym ze 
sponsorów przejazdu. 
Szczegóły akcji i zbiórki 
znaleźć można pod 
adresem: 
https://www.facebook.com
/events/116952543642390
5/

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

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 25,464.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,464.79 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) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 25,464.79 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 1,554.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,300.00 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)

24,279.33 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: 

1 Piłkarski Turniej o Puchar Wilka 800.00 zł

2 Wspołne robienie kotylionów z okazji Święta Niepodległości 500.00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

24,279.33 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 24,279.33 zł

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

1,185.46 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

35.00 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)

10.00 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 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

0.00 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

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

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

organizacji

Łukasz Gabryel, Bartłomiej 
Osyra, Patrycja Szlempo

13.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

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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