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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina SZYPLISZKI

Powiat SUWALSKI

Ulica Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość ŻYRWINY Kod pocztowy 16-411 Poczta SZYPLISZKI Nr telefonu 601922765

Nr faksu E-mail 
contact@niepodrodze.org

Strona www www.niepodrodze.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 79104342000000 6. Numer KRS 0000139901

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

Krzysztof Dziemian prezes TAK

Kamila Brodowska członek zarządu TAK

Izabela Giczewska 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

Krzysztof Leszczyński członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Paweł Urbanowicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Olga Bałon członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO - ARTYSTYCZNEJ "NIE PO DRODZE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Projekt - międzynarodowy festiwal sztuki teatru: 8. Suwalskie Teatr-Akcje 2013 – na północ, 27 lipca – 4

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

 sierpnia 2013, dofinansowany przez  Urząd Miasta Suwałki oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, wspierany przez Ministerstwa Kultury Norwegii i Finlandii. Współorganizatorem festiwalu 
był Suwalski Ośrodek Kultury oraz wspierany przez Centrum Handlowe Suwałki Plaza oraz Powiat 
Suwalski. Idea festiwalu zakłada dostępne dla mieszkańców Suwalszczyzny, często plenerowe czy 
odbywające się w przestrzeniach nieteatralnych, prezentacje współczesnego, wartościowego i 
różnorodnego teatru oraz sztuki performatywnej. Od 2010 roku Teatr-Akcje mają charakter 
międzynarodowy i skupiają się na prezentacji działań artystycznych z różnych kultur, na wschód, 
południe, zachód i północ od Suwalszczyzny.  Program skonstruowany jest jako spotkanie i swoista 
podróż do danej kultury, jej sztuki, tradycji czy wartości. Z drugiej strony w myśl idei „myśl globalnie, 
działaj lokalnie” od początku festiwalu w 2005 roku staramy się twórczo eksplorować nasze lokalne 
przestrzenie publiczne, historię i wielokulturowość, w efekcie czego przygotowujemy oraz 
prezentujemy działania artystyczne, które od 3 lat związane są z tematem i kierunkiem festiwalu. W 
2013 roku Teatr-Akcje miały program, który zaprosił widzów oraz uczestników na spotkanie i w podróż 
na północ – do Skandynawii. Wystąpili artyści z Wrocławia, Warszawy, Finlandii, Norwegii, Belgii oraz 
młode osoby i wolontariusze z Suwalszczyzny (członkowie amatorskiego, młodzieżowego teatru Plama 
działającego w SOK, członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia). Wydarzenia festiwalu były dostępne 
nieodpłatnie, odbyły się w Suwałkach oraz Budzisku (granica Polski z Litwą) i okolicach. 

Projekt: Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2013, dofinansowany przez Urząd Miasta Suwałki. W 
ramach projektu grupa pedagogów/animatorów/streetworkerów pokazuje dzieciom gdzie i jak mogą 
korzystać z różnych form spędzania wolnego czasu i rozrywki na terenie miasta i okolic. W działaniach 
projektu wzięły udział dzieci z podwórek przy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach, gdzie przez prawie 5 lat 
Stowarzyszenie Nie Po Drodze miało siedzibę Teatr-Akcji, z czego przez 3 ostatnie (2010-2012) 
organizowało tam także warsztaty dla dzieci.
Pedagodzy zabierali dzieci w miejsca, które pobudzają wyobraźnię i pokazują wielowymiarowość 
otoczenia: do ośrodków kultury, sportu, na kręgle czy do kina a także spotkania z nietuzinkowymi 
mieszkańcami miasta i regionu. „Główny cel tych działań jest taki, żeby dzieci odnalazły w sobie talenty 
i zainteresowania oraz były aktywne – wiedziały, że mogą coś zorganizować same dla siebie czy ich 
lokalnej społeczności.

Projekt Wolontariatu Europejskiego EVS Hand Made Across Boundaries, dofinansowany przez Program 
Młodzież w działaniu Komisji Europejskiej, w ramach którego Stowarzyszenie przez 3 miesiące gościło 
na Suwalszczyźnie wolontariuszką z Rosji, zaangażowaną w tym czasie w działalność projektową 
Stowarzyszenia oraz prowadzącą autorskie warsztaty artystyczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych 
dotyczące rękodzieła i sztuki hand made. 

Projekt: Zamówienie i prawykonanie Suity na akordeon i kwartet smyczkowy Mikołaja Majkusiaka 
dofinansowany w ramach Programu MKiDN Kolekcje, w priorytecie Zamówienia kompozytorskie 
zarządzany przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. W ramach projektu została skomponowana 
Suita na akordeon i kwartet smyczkowy Mikołaja Majkusiaka oraz odbyło  się jej prawykonanie 16 
listopada 2013 podczas Konferencji Naukowej Akordeon Nowe Horyzonty na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykonawcami byli: Rafał Grząka (akordeon) oraz Atom 
String Quartet w składzie Dawid Lubowicz (skrzypce), Mateusz Smoczyński (skrzypce), Michał Zaborski 
(altówka), Krzysztof Lenczowski (wiolonczela).

Udział 4-osobowej ekipy członków Stowarzyszenia w 12. Międzynarodowych Warsztatach Niepokoju 
Twórczego Kieszeń Vincenta - "słowo" 2013 w Poznaniu organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka 
w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Magazyn. Reprezentanci Stowarzyszenia, w 
dniach 10-13 maja 2013 trzykrotnie przeprowadzili na Cytadeli w Poznaniu warsztaty artystyczne dla 
młodzieży pt. "Akcja-Abstrakcja" w ramach których zaproponowali uczestnikom zabawę z „językiem 
reklamy” wychodzącą od „abstrakcyjnych” słów takich jak: nieistniejące wyrazy, których używaliśmy w 
dzieciństwie; neologizmów lub neosemantyzmów z języka młodzieżowego; czy pojęć wieloznacznych 
określających wartości, emocje, relacje. Uczestnicy warsztatu w grupach stworzyli kampanie 
reklamowe wybranych w drodze dyskusji słów. Mieli do dyspozycji różne techniki: graficzne (plakat, 
baner, logo, koszulka z nadrukiem); przestrzenne (instalacja, makieta); dźwiękowe (slogan, hasło 
reklamowe, rejestracja głosu, modyfikacja głosu), performatywne (flash-mob, happening, 
teatralizowana scenka); wideo oraz kombinacje tych technik.

Realizacja akcji teatralnej "Na gubernialnych brukach" na Dni Suwałk z okazji obchodów 300-lecia 
Miasta Suwałki z udziałem wolontariuszy, członków młodzieżowego - amatorskiego teatru Plama oraz 
członków Stowarzyszenia. W akcji wzięli również udział mieszkańcy Suwałk, władze miasta oraz 
przedstawiciele delegacji miast partnerskich Suwałk z Francji, Niemiec, Rosji i Norwegii.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1200

4

Osoby fizyczne

Osoby 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. 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)

mieszkańcy polski północno-wschodniej: Suwałk, Szypliszk, Budziska, Turtula; mieszkańcy 
Poznania, Warszawy; osoby z Rosji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii.

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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

organizacja 
międzynarodowego 
festiwqalu sztuki Teatr-
Akcje, warsztatów 
artystycznych dla dzieci i 
młodzieży, skomponowanie 
i prawykonanie suity na 
akordeon i kwartet 
smyczkowy Mikołaja 
Majkusiaka

promocja i organizacja wolontariatu projekt goszczący 
Wolontariatu Europejskiego 
EVS

przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

projekt zajęć 
niestacjonarnych 
(streetworking) dla dzieci ze 
środowisk zagrożenia 
społecznego

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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

organizacja koncertu i 
spektaklu
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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) 67,622.71 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,000.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 64,622.71 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4,830.50 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)

64,523.15 zł

3,000.00 zł

0.00 zł

834.55 zł

0.00 zł

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

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 57,522.87 zł

68,357.70 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 68,357.70 zł

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

0.00 zł

Druk: MPiPS 4
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,838.50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,838.50 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

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 Festiwal 8. Suwalskie Teatr-Akcje 2012 – na północ 121.50 zł

2 Projekt streetworkingowy Na moim podwórku jest zawsze ciepło 1,200.00 zł

3 Projekt Wolontariatu Europejskiego EVS Hand Made Across Boundaries 500.00 zł

4 Projekt: Zamówienie i prawykonanie Suity na akordeon i kwartet smyczkowy Mikołaja Majkusiaka 17.00 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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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

26.00 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)

12.00 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 23,720.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 23,720.00 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

123.54 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

4,000.00 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

Druk: MPiPS 6



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

organizacji

4 lipca 2014 Krzysztof Dziemian i 
Kamila Brodowska Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: MPiPS 7


