
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 KILIŃSKIEGO Nr domu 132 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-218 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@naprogu.org.pl

Strona www www.naprogu.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-03-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24097052800000 6. Numer KRS 0000308935

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

Katarzyna Piotrowska Prezes TAK

Katarzyna Sobczak Wiceprezes TAK

Sylwester Gołda Wiceprezes 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

Ks. Rafał Grzesiak Przewodniczący Rady TAK

Jerzy Wysłocki Członek Rady TAK

Włodzimierz Chwalba Członek Rady TAK

Tomasz Nitkiewicz Członek Rady TAK

Feliks Kinkel Członek Rady TAK

FUNDACJA AKADEMICKA "NA PROGU"

1. Opis działalności pożytku publicznego

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)

450Osoby fizyczne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja realizowała cele statutowe w wyżej wymienionym okresie poprzez podjęcie konkretnych 
działań i realizację projektów.

Inicjatywy Społeczne
Wolontariat Dziecięcy: 
W roku 2016 zostały podpisana 2 umowy z wolontariuszami zaangażowanymi w sekcję dziecięcą. 
Wolontariusze pomagają w nauce dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, prowadzą 
dodatkowe zajęcia z określonego przedmiotu, które pozwalają dziecku nadrobić zaległości. 
Grupa Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych: 
W roku 2016 zostały podpisane 2 umowy z wolontariuszami należącymi do Grupy Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi udzielając im potrzebnej pomocy. 

Akcja „Przyłącz się do paczki”. 
Jak co roku nasza Fundacja była współorganizatorem Akcji "Przyłącz się do paczki". Jej celem było 
stworzenie paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. 
Ogrodowej w Częstochowie.  Osoby, które chciały mogły zostawiać podarki w koszyku ustawionym w 
Duszpasterstwie Akademickim EMAUS w Częstochowie. Zbierane były słodycze, zabawki, książki, 
przybory szkolne itp. 
Dzięki wielkim wysiłkom wolontariuszy, sponsorów i darczyńców udało się stworzyć 230 paczek dla 
dzieci. Paczki były wręczanie podczas finału akcji, na którym wolontariusze wraz z uczniami szkoły 
przygotowali przedstawienie jasełkowe. Opiekę nad przygotowaniem przedstawienia sprawowała 
Malwina Domagała. 
Kalendarz „Uśmiech dziecka 2017”
Fundacja wydała kalendarze ze zdjęciami dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, z którymi 
pracują nasi wolontariusze. Celem kalendarza była promocja i zebranie środków na akcje „Przyłącz się 
do paczki”
Inicjatywy edukacyjne
Kurs jęz. włoskiego
Zajęcia z języka włoskiego przeznaczone były dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych i 
polegały na systematycznych 60-minutowych spotkaniach 1 raz w tygodniu w salach Parafii 
Akademickiej pw. św. Ireneusza przy ul. Kilińskiego 132 w Częstochowie. Łącznie w 2016r. w zajęciach z 
języka włoskiego wzięły udział 75 osób. W marcu 2016r. zgłosiło się 31 osób płacąc za cykl 12 spotkań 
100 zł.. W październiku 2016r. zgłosiło się 44 osób. Program z j. włoskiego opracowali i wdrożyli Monika 
Wierzbicka oraz Domenico Tagliente.
Kurs jęz. angielskiego 
Fundacja Akademicka NA PROGU zorganizowała w 2016 roku kurs języka angielskiego dla studentów 
oraz absolwentów uczelni wyższych. Zajęcia te odbywały się w sali Parafii Akademickiej pw. św. 
Ireneusza przy ul. Kilińskiego 132 w Częstochowie. Łącznie w 2016r. w zajęciach z języka angielskiego 
wzięło udział 32 osoby. Z czego w marcu 2016r. zgłosiło się 19 osób płacąc za kurs 100zł., w 
październiku 2016 r. zgłosiło się 13 osób płacąc za kurs po 100zł. Program z j. angielskiego opracowali i 
wdrożyli Piotr Jaruga oraz Dorota Imiołczyk.
Warsztaty dla kobiet pt.: „Nierozpakowany dar”
W dniu 10.12.2016r. zostały opracowane i przeprowadzone warsztaty dla kobiet pod tytułem 
„Nierozpakowany dar”. Warsztaty o szansie pochodzącej z kryzysu, z elementami storytellingu i bajko 
terapii, prowadzone przez Dorotę Bielawską – edukatorkę, pedagoga społecznego, pasjonatkę rozwoju 
człowieka. W warsztatach uczestniczyło 4 kobiety. Koszt warsztatów to 20 zł za osobę.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej Jednym z głównych zadań 
charytatywnych fundacji 
jest przygotowanie paczek 
świątecznych dla dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 35 
w Częstochowie. Do szkoły 
uczęszczają dzieci z 
biednych rodzin. W roku 
2016 wraz z 
wolontariuszami fundacja 
pozyskała fundusze i 
przygotowała  230 paczek 
świątecznych dla dzieci, w 
których znalazły się 
prezenty świąteczne dla 
dzieci, których rodzice są w 
trudnej sytuacji materialnej 
i nie stać ich na 
przygotowanie paczek 
świątecznych dla swoich 
dzieci. Spotkanie z okazji 
świąt sprawia dzieciom 
wiele radości, gdyż mają 
one świadomość, że mimo 
iż pochodzą z biednych 
rodzin, to jednak także 
mogą otrzymać prezenty, 
tak samo jak ich koledzy i 
koleżanki, których rodzice 
nie mają problemów 
finansowych. Dzieci te nie 
czują się gorsze od 
rówieśników i równie 
radośnie oczekują okresu 
świątecznego.
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działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Jednym z działań fundacji 
jest pozyskiwanie i 
zachęcanie studentów do 
pomocy innym. Jedną z 
form pomocy jest 
wolontariat dziecięcy w 
Szkole Podstawowej nr 35 
mieszczącej się w 
Częstochowie. 
Wolontariusze co najmniej 
raz w tygodniu pomagają 
dzieciom na świetlicy 
szkolnej w nauce, w 
odrabianiu lekcji, oraz w 
rozwijaniu swoich pasji. 
Wymyślają ciekawe formy 
integracji z dziećmi, 
zachęcając je do wspólnej 
nauki i zabawy, co pomaga 
dzieciom w zdobywaniu 
nowych doświadczeń i 
rozwijaniu zainteresowań. 
Dzieci z niecierpliwością 
oczekują wolontariuszy, 
ciesząc się na każde 
spotkanie i pomoc, często 
w przedmiotach ścisłych, 
które sprawiają im 
najwięcej problemów.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Juz od lat chętni 
wolontariusze, studenci 
oraz sympatycy 
duszpasterstwa 
akademickiego przy którym 
mieści się siedziba fundacji 
uczestniczyli w 
wolontariacie na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Głównym zadaniem 
wolontariuszy jest 
odwiedzanie osób 
niepełnosprawnych w 
domach i pomoc przy 
codziennym czynnościach 
domowych. Ale także 
spędzanie z nimi wspólnego 
czasu, czasem zwykła 
rozmowa i wspieranie w 
codziennych życiowych 
problemach, co skutkuje 
lepszym funkcjonowaniem 
osób niepełnosprawnych w 
codziennym życiu. Wsparcie 
wolontariuszy, ich 
obecność, miłe słowo 
sprawiają, że osoby 
niepełnosprawne nie czują 
się wykluczone ze 
społeczeństwa, a mają 
świadomość, że ktoś się o 
nich troszczy i dba również 
o ich duchowe 
samopoczucie.

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
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nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Fundacja Akademicka NA 
PROGU zorganizowała w 
2016 roku kurs języka 
angielskiego dla studentów 
oraz absolwentów uczelni 
wyższych. Zajęcia te 
odbywały się w sali Parafii 
Akademickiej pw. św. 
Ireneusza przy ul. 
Kilińskiego 132 w 
Częstochowie. Łącznie w 
2016r. w zajęciach z języka 
angielskiego wzięło udział 
32 osoby. Z czego w marcu 
2016r. zgłosiło się 19 osób 
płacąc za kurs 100zł., w 
październiku 2016 r. 
zgłosiło się 13 osób płacąc 
za kurs po 100zł. Program z 
j. angielskiego opracowali i 
wdrożyli Piotr Jaruga oraz 
Dorota Imiołczyk.
Zajęcia z języka włoskiego 
przeznaczone były dla 
studentów oraz 
absolwentów uczelni 
wyższych i polegały na 
systematycznych 60-
minutowych spotkaniach 1 
raz w tygodniu w salach 
Parafii Akademickiej pw. 
św. Ireneusza przy ul. 
Kilińskiego 132 w 
Częstochowie. Łącznie w 
2016r. w zajęciach z języka 
włoskiego wzięły udział 75 
osób. W marcu 2016r. 
zgłosiło się 31 osób płacąc 
za cykl 12 spotkań 100 zł.. 
W październiku 2016r. 
zgłosiło się 44 osób. 
Program z j. włoskiego 
opracowali i wdrożyli 
Monika Wierzbicka oraz 
Domenico Tagliente.

W dniu 10.12.2016r. zostały 
opracowane i 
przeprowadzone warsztaty 
dla kobiet pod tytułem 
„Nierozpakowany dar”. 
Warsztaty o szansie 
pochodzącej z kryzysu, z 
elementami storytellingu i 
bajko terapii, prowadzone 
przez Dorotę Bielawską – 
edukatorkę, pedagoga 
społecznego, pasjonatkę 
rozwoju człowieka. W 
warsztatach uczestniczyło 4
 kobiety
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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) 22,723.36 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,533.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17,190.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.26 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,050.00 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 2,033.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,033.10 zł

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)

5,599.31 zł

8,159.12 zł

0.00 zł

3,468.67 zł

0.00 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. 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

17,227.10 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 17,227.10 zł

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

5,496.26 zł

Druk: MPiPS 7
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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

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: 

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

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

2. Członkowie

1 Organizacja warsztatów językowych 2,033.10 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8,158.38 zł

a) z tytułu umów o pracę 5,599.60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,558.78 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

1,020.00 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

1,736.80 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)

Druk: MPiPS 9



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

organizacji

Sylwester Gołda 14.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 10


