
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-08

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 
kontact@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

Monika Hołubowicz członek zarządu TAK

Pamela Anna Leończyk członek zarządu TAK

Krzysztof Leszczyński 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

Mirosława Krymska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Iwona Prusko członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Izabela Giczewska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO - ARTYSTYCZNEJ "NIE PO DRODZE"

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1200

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Realizacja projektów:

9. Suwalskie Teatr-Akcje 2014 – sztuka aktywności to festiwal teatralny prezentujący sztukę aktywną, 
społecznie zaangażowaną. Hasło to kryje w sobie także „drugie dno” – podkreślenie, że aktywność 
społeczna jest sztuką, umiejętnością, a poprzez nasz festiwal pragniemy tej sztuki uczyć, zachęcać 
lokalne środowiska do twórczego działania i uświadomić, że uczestnictwo w kulturze jest czymś 
wspólnym wszystkim. Wszystkim, bez wyjątku. Program 9. Suwalskich Teatr-Akcji „Sztuka Aktywności” 
składał się z:
* 4-5 sierpnia w godz. 10-14 – „Transgresje ciała”, warsztat teatralno-ruchowy Zofii Bartoszewicz 
(Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5)
* 5 sierpnia godz. 18 – „Zabijmy wszystkie ptaki”,  sala granatowa SOK (dawny ROKiS), ul. Noniewicza 
71, spektakl członków Teatru Form Czarno–Białych Plama oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu
* 6-7 sierpnia w godz. 16-19 – warsztat pedagogiki teatralnej prowadzony przez Justynę Sobczyk 
(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Przytorowej)
* 6 sierpnia godz. 18 – „Ziemia B.”, spektakl Teatru Węgajty, projekcja filmu „Ulica krokodyli” 
dokumentującego pracę Teatru w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie oraz dyskusja pospektaklowa, 
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach
* 7 sierpnia, godz. 18 – Spektakl dla dzieci (i nie tylko) „O szewczyku Dratewce”, otwarta scena w Parku 
Marii Konopnickiej.
* 9 sierpnia godz. 18 – projekcja filmu „Imagine” (reż. Andrzej Jakimowski), dotykającego tematu 
niepełnosprawności (Cinema Lumiere)
*10 sierpnia godz. 18 – plenerowa prezentacja spektaklu „Pokój” sopockiego Teatr Snów (Park 
Konstytucji 3 maja)
* w dniach 6-10 sierpnia odbyły się wydarzenia towarzyszące w Klubie Festiwalowym – KOMIN pubie 
motocyklowym

* Grupa pedagogów/animatorów realizująca projekt „Na moim podwórku jest zawsze ciepło” w 2014 
roku zaplanowany od połowy lutego do połowy grudnia, pokazuje dzieciom, że mogą korzystać z 
różnych form spędzania wolnego czasu i rozrywki na terenie miasta. W działaniach projektu biorą udział 
dzieci z podwórek przy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach, gdzie przez prawie 5 lat Stowarzyszenie „Nie Po 
Drodze” miało siedzibę „Teatr-Akcji”. W ramach projektu pedagodzy będą zabierać dzieci w miejsca, 
które pobudzają wyobraźnię i pokazują wielowymiarowość otoczenia. Wychowawcy podwórkowi 
biorący udział w tej edycji projektu to: Magdalena Sowul, Monika Rudowicz, Katarzyna Lewoń i Marcin 
Lewoń. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Lewoń. Psychoterapeutą konsultującym pracę 
pedagogów jest Tomasz Barszczewski.

Udział członkini stowarzyszenia w wizytach studyjnych u organizacjach "Delai Film" w Moskwie i "LIFT 
Project" w Jarosławiu w Rosji.
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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

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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

9. Suwalskie Teatr-Akcje 
2014 – sztuka aktywności to 
festiwal teatralny 
prezentujący sztukę 
aktywną, społecznie 
zaangażowaną. Hasło to 
kryje w sobie także „drugie 
dno” – podkreślenie, że 
aktywność społeczna jest 
sztuką, umiejętnością, a 
poprzez nasz festiwal 
pragniemy tej sztuki uczyć, 
zachęcać lokalne 
środowiska do twórczego 
działania i uświadomić, że 
uczestnictwo w kulturze 
jest czymś wspólnym 
wszystkim. Wszystkim, bez 
wyjątku. W programie 
festiwalu znalazły się 
spektakle plenerowe, 
salowe, studencka 
produkcja festiwalu, 
spektakl dla dzieci, 
warsztaty, spotkania, 
dyskusje, pokazy filmów, 
wszystko nieodpłatnie 
dostępne dla odbiorców.
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działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Realizacja projektu 
streetworkingowego Na 
moim podwórku jest 
zawsze ciepło. Grupa 
pedagogów/animatorów 
realizująca projekt „Na 
moim podwórku jest 
zawsze ciepło” w 2014 roku 
zaplanowany od połowy 
lutego do połowy grudnia, 
pokazuje dzieciom, że mogą 
korzystać z różnych form 
spędzania wolnego czasu i 
rozrywki na terenie miasta. 
W działaniach projektu 
biorą udział dzieci z 
podwórek przy ulicy 
Sejneńskiej w Suwałkach, 
gdzie przez prawie 5 lat 
Stowarzyszenie „Nie Po 
Drodze” miało siedzibę 
„Teatr-Akcji”. W ramach 
projektu pedagodzy będą 
zabierać dzieci w miejsca, 
które pobudzają 
wyobraźnię i pokazują 
wielowymiarowość 
otoczenia. Wychowawcy 
podwórkowi biorący udział 
w tej edycji projektu to: 
Magdalena Sowul, Monika 
Rudowicz, Katarzyna Lewoń 
i Marcin Lewoń. 
Koordynatorem projektu 
jest Katarzyna Lewoń. 
Psychoterapeutą 
konsultującym pracę 
pedagogów jest Tomasz 
Barszczewski.

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
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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) 42,699.15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,179.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,745.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 35,775.05 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami

Udział członkini 
stowarzyszenia Aktywności 
Społeczno-Artystycznej Nie 
Po Drodze w kilkudniowych 
wizytach studyjnych u 
organizacjach "Delai Film" 
w Moskwie i "LIFT Project" 
w Jarosławiu w Rosji na 
zlecenie Fundacji Edukacja 
dla Demokracji i w ramach 
jej projektu współpracy z 
krajami Partnerstwa 
Wschodniego Unii 
Europejskiej. Wizyty miały 
na celu nawiązanie 
kontaktów pomiędzy 
organizacjami 
pozarządowymi i ich 
członkami oraz 
wypracowanie wspólnych 
inicjatyw kulturalnych oraz 
międzynarodowych 
projektów artystycznych, 
możliwych do zrealizowania 
w przyszłości w Polsce oraz 
w Rosji.

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 5

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


1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,090.00 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 1,669.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,669.10 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)

37,577.70 zł

2,745.00 zł

0.00 zł

838.91 zł

0.12 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: 

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

1 9. Suwalskie Teatr-Akcje 2014 - sztuka aktywności 1,054.26 zł

2 Na moim podwórku jest zawsze ciepło 614.84 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 35,774.28 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

41,161.73 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 41,161.73 zł

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

1,537.42 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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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)

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

24.00 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)

18.00 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 15,260.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15,260.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

181.67 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

1,000.00 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

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

organizacji

Krzysztof Dziemian i Kamila 
Brodowska 07.07.2015 r 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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