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91-498 Łódź, Studzińskiego 73/18 

spss@surwiwal.edu.pl 
KRS   0000387411        NIP   72 62 65 12 68          PKO  BP   32 1020 3408 0000 4302 0283 3416 

SPSS 11./2014 Łódź, dnia 25 marca 2014 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu SPSS w roku 2013 

 

1. Informacje dotyczące finansów 

1.1. Stan środków na koncie na dzień:  

1.1.1. 01.01.2013: 1652.09 zł (początek okresu kalendarzowego 2013) 

1.1.2. 27.02.2013: 1146.43 zł (koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) 

1.1.3. 31.12.2013:    869.54 zł (koniec okresu kalendarzowego 2013) 

1.1.4. 28.02.2014: 1146.43 zł (koniec okresu spraw. w starym trybie) 

 

Z racji, iż w poprzednim sprawozdaniu, jako okres sprawozdawczy traktowano rok pomiędzy 

Zebraniami Walnymi tj. do końca lutego 2013, a od roku bieżącego zgodnie z zaleceniami NGO 

zarząd podjął uchwałę aby ten okres odpowiadał się z rokiem kalendarzowym – aby pokryć okres 

przejściowy w zestawieniu poniżej ujęto obie definicje okresu sprawozdawczego. 

 

1.2. Wpływy w roku 2013: 

 

  01.01 - 1.12.2013 27.02.2013 - 28.02.2014 

1.2.1.  Składki członkowskie 1210 zł 1410 zł 

1.2.2.  Odsetki 0.01 zł 0 zł 

1.2.3.  Darowizna na cele statutowe 

(promocja: naszywki) 

84 zł 84 zł 

1.2.4.  Darowizna na cele statutowe 

(doszkolenie) 

0 zł 375 zł 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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1.3. Wydatki:  

 

  01.01 - 31.12.2013 27.02.2013 - 28.02.2014 

1.3.1.  Domena internetowa i serwer -466.17 zł -158.55 zł 

1.3.2.  Udział w targach -1306.76 zł -1306.76 zł 

1.3.3.  Koszty obsługi konta 

bankowego 

-265.13 zł -326.13 zł 

1.3.4.  Opłata administracyjna za 

wydanie numeru NIP 

-38.50 zł 0 zł 

 

Uchwałę na zakup materiałów promocyjnych i poniesienie kosztów dojazdu i uczestnictwa  

w Targach w Zabrzu w dniach 8-10 marca 2013 podjęto na Zebraniu Zarządu w dniu 28.11.2012. 

 

2. Informacje dotyczące członków 

 

 

Rys. 1 Rozkład członków w województwach (ozn.’!Brak miasta’ świadczy o niekompletnych danych adresowych) 

 

  01.01 - 31.12.2013 27.02.2013 - 28.02.2014 

2.1.  LICZBA CZŁONKÓW OGÓŁEM 139 141 

2.1.1.  Zwyczajnych 39 39 

2.1.2.  Sympatyków 97 99 

2.1.3.  Wspierających 0 0 

2.1.4.  Honorowych 3 3 

 

W dn. 2.03.2013 zgodnie z Uchwala podjętą przez Zjazd Walny – podjęto decyzję o zawieszeniu 

Andrzeja Podgórecznego w prawach członka na okres 1 roku z powodu zaniedbania zobowiązań. 
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W roku 2013 wpłynęły dwa wnioski o członkostwo zwyczajne. Po spełnieniu wymogu okresu 

kandydackiego i otrzymaniu wymaganych rekomendacji do grona członków zwyczajnych przyjęto: 

Krzysztofa Lewickiego oraz Mariusza Zawadzkiego. 

We wrześniu 2013 – z racji rezygnacji Patryka Strzałkowskiego z funkcji Sekretarza oraz Marcina 

Kęsickiego z funkcji Skarbnika - Zarząd dobrał do swojego składu Mariusz Zawadzkiego i powierzył 

mu obie funkcje. 

  01.01 - 31.12.2013 27.02.2013 - 28.02.2014 

2.2.  PRZYBYŁO CZŁONKÓW 9 11 

2.2.1.  Zwyczajnych 2 2 

2.2.2.  Sympatyków 7 9 

2.2.3.  Wspierających 0 0 

2.2.4.  Honorowych 0 0 

 

  01.01 - 31.12.2013 27.02.2013 - 28.02.2014 

2.3.  UBYŁO CZŁONKÓW 2 2 

2.3.1.  Zwyczajnych 2 2 

2.3.2.  Sympatyków 0 0 

2.3.3.  Wspierających 0 0 

2.3.4.  Honorowych 0 0 

 

 

3. Informacje o składkach 

W dniu 29.11.2013 przyjęto uchwałę o podtrzymaniu wysokości składek z roku 2013 w roku 

2014 (120zł – członkowie zwyczajni, 30zł – członkowie sympatycy). 

  2013 % 

3.1.  LICZBA CZŁONKÓW ZALEGAJĄCYCH ZE SKŁADKAMI 114 82% 

3.1.1.  Zwyczajni 31 79% 

3.1.2.  Sympatycy 83 85% 

 

  2013 % 

3.2.  Wykaz członków do skreślenia w roku 2014  

zgodnie z § 19 p.2 Statutu, jeśli nie uzupełnią wpłat. 

52 37% 

3.2.1.  Zwyczajni 12 31% 

3.2.2.  Sympatycy 40 41% 

 



Str. 4 z 9 

 

W związki z wysokim procentowym udziałem osób nieopłacających składek - sporządzono 

imienny wykaz członków Stowarzyszenia zalegających ze składkami od dwóch lat. Sekretarz wysłał 

e-mailowo komunikat SPSS upominający członków o wynikającym ze Statutu §19 p. 2 prawie 

Zarządu do usunięcia ich z listy członków w związku z nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą 

składek członkowskich. Lista osób zalegających stanowi załącznik nr 1. 

Jednocześnie rozpoczęto wdrożenie usprawnień organizacyjnych oraz komunikacyjnych, aby 

przeciwdziałać zjawisku zalegania ze składkami i aktywizować członków do aktywnego udziału  

w życiu Stowarzyszenia, o czym bliżej w kolejnej części sprawozdania. 

 

4. Realizacja zadań Statutowych przez Zarząd Stowarzyszenia 

 

4.1. Zebrania Walne 

W okresie sprawozdawczym 2013 odbyły się dwa Zebrania Walne członków Stowarzyszenia: 

a. w dniu 02.03.2013 - Zebranie Walne Sprawozdawcze 

b. w dniu 05.05.2013 - Zebranie Walne Nadzwyczajne Wyborcze 

4.2. Zebrania Zarządu 

W okresie sprawozdawczym 2013 odbyły się 22 zebrania Zarządu w terminach 

wyszczególnionych w rejestrze zebrań stanowiącym Załącznik nr 2. 

4.3. Uchwały 

W okresie sprawozdawczym 2013 uchwalono uchwał. 

 

4.4 Działalność poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia została przedstawiona 

szczegółowo w załącznikach do sprawozdania o nr 3, 4, 5 oraz 6. 

 

Streszczenie działań Prezesa Zarządu  

– Krzysztof J. Kwiatkowski 

Prowadzenie prezentacji, warsztatów, wystąpienia w konferencjach naukowych, wystąpienia w 

programach radiowych, prowadzenie wykładów w ramach kursu instruktorów surwiwalu, 

udział w targach branżowych, udział w wyprawach rozpoznawczych, nawiązanie współpracy z 

komendantem miejskim Straży Pożarnej w Łodzi, prowadzenie zajęć surwiwalowych w 

Gimnazjach, prowadzenie obozu-szkolenia surwiwalowego, surwiwalowa prelekcja dla 

publiczności w ramach obchodów dni Cisnej, praca w ramach zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

opracowania modelu współpracy na rzecz osób opuszczających zakłady karne, organizacja 

wyjazdu młodzieży surwiwalowej do Arnhem, prowadzenie koła surwiwalowego przy 

Gimnazjum, nawiązanie współpracy z leśnictwem miejskim, prezentacja w ośrodku socjoterapii, 

nawiązanie współpracy z hufcem ZHP w Skierniewicach, udział w szkoleniu NGO, udział w akcji 

charytatywnej z prelekcją dla młodzieży szpitala psychicznie i nerwowo chorych w Łodzi, 

całodniowe wypady surwiwalowe z młodzieżą w ramach regionalnej grupy Centrum, udział w 
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cotygodniowych zebraniach Zarządu SPSS oraz zjazdach walnych, autorskie prace w roli 

redaktora naczelnego książki pt. „Surwiwal – cztery pory roku” wydawanej przez Lasy 

Państwowe. 

Streszczenie działań wiceprezesów: 

- Przemysław Płoskonka 

Udział w targach branżowych, konferencjach, wygłaszanie referatów, udział w wyprawach 

rozpoznawczych Stowarzyszenia, organizacja warsztatów, praca nad programami kursów, 

udział w warsztatach metodycznych SPSS, powołanie oraz przewodzenie regionalnej grupie 

MAZOWIA, udział w pracach koncepcyjnych i organizacyjnych ogólnopolskiej imprezy 

surwialowej Surwiwalia, współorganizacja wypraw 4x4 dla członków Stowarzyszenia, 

wykonanie elementów identyfikacyjnych SPSS - baner, wizytówki, reklamówka SPSS, udział w 

pracach nad legitymacją, opracowanie regulaminu imprez organizowanych w ramach SPSS oraz 

wzór zgody na wykorzystanie wizerunku i zdjęć, udział w cotygodniowych Zebraniach Zarządu 

oraz Walnych Zjazdach Stowarzyszenia. 

- Kamil Grzelka 

Udział w targach branżowych, konferencjach, organizacja zagranicznych wypraw 4x4 dla 

członków Stowarzyszenia, udział w prowadzeniu obozów szkoleniowych o charakterze 

surwiwalowym dla młodzieży, wspólraca z Gimnazjami, przygotowanie szkolenia medycznego 

w Spale, opracowanie zmian Statutu, negocjacje z operatorem serwera w sprawie obniżenia 

opłat, udział w cotygodniowych zebraniach Zarządu oraz Walnych Zjazdach Stowarzyszenia. 

 

Streszczenie działań Sekretarza: 

- Mariusz Zawadzki 

 Wprowadzenie usprawnień w komunikacji wewnętrznej: ustrukturyzowanie i usprawnienie 

przebiegu zebrań, wdrożenie dobrych praktyk biznesowych w zakresie komunikacji w 

zespołach, wprowadzenie do użytku narzędzi do koordynacji zadań 

 Uporządkowanie spraw administracyjno-biurowych Zarządu. 

Ocena stanu zastanego i rozpoczęcie porządkowania dokumentacji, stworzenie wirtualnego 

repozytorium plików współdzielonego pomiędzy członkami Zarządu. Stworzenie struktury. 

Zarządzane dostępem.  

 Usprawnienie wewnętrznych procesów funkcjonowania SPSS.  

Stworzenie i wprowadzenie do użytku narzędzi mających na celu usprawnienie zarządzania 

dokumentacją oraz pracą w postaci: rejestru zebrań, protokołów, uchwał, zadań, prezentacji 

do prowadzenia spotkań, prowadzenia bazy członków 

 Opracowywanie i rozpoczęcie realizacji usprawnień w zakresie procesów i komunikacji 

pomiędzy Zarządem a członkami SPSS: procesy potrzebne do uruchomienia skutecznej 

komunikacji z członkami. 

 Opracowywanie i rozpoczęcie realizacji usprawnień w zakresie współpracy SPSS z 

podmiotami zewnętrznymi, stworzenie listy potencjalnych podmiotów do współpracy. 

 Bieżące wsparcie działalności Stowarzyszenia 

o Koordynacja zebrań Zarządu SPSS. 
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o Udział w organizacji „Spotkania z Surwiwalem” w Warszawie dn. 15 stycznia 2014 

o Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za kontakt z ZHP Skierniewice, jako 

przedstawiciel SPSS w organizacji imprezy „Surwiwalia” w dn. 6-8 czerwca 2014. 

o Udział w wewnętrznych warsztatach i pracach nad metodyką prowadzenia szkoleń w 

Grotnikach k. Łodzi w dniu 1 marca 2014. 

o Przygotowanie statystyki dla ilości zebrań, zjazdów, szkoleń, imprez oraz akcji 

wewnętrznych wykonanych w okresie sprawozdawczym. 

o Przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności 

Stowarzyszenia w roku2013 

 Udział w szkoleniach NGO 

 Współprowadzenie spotkań, warsztatów i surwiwalowych szkoleń wyjazdowych dla 

młodzieży 

 Udział w akcji charytatywnej z prelekcją dla młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Łodzi 

 Spotkania z młodzieżą surwiwalową w ramach działań grupy regionalnej CENTRUM.  

 Koordynacja przygotowań po stronie Stowarzyszenia do ogólnopolskiej imprezy 

surwiwalowej Surwiwalia 2014. 

 

 

Streszczenie działań Skarbnika: 

- Mariusz Zawadzki 

 Uzupełnienie wiedzy w zakresie wymogów prowadzenia księgowości Stowarzyszeń w 
ramach szkoleń NGO.  

 Ustalenie braków w dokumentacji finansowej SPSS 
 Rozpoczęcie budowy procesów księgowych i kontrolnych w ramach SPSS. 
 Prace nad przygotowaniem rozliczenia rocznego CIT-8 oraz Sprawozdania finansowego. 
 Wybór alternatywnego konta bankowego, tańszego niż obecne PKO BP. 

 

4.4. Szkolenia SPSS: 

 25-27 stycznia 2013 – ZHP Siedlce, prezentacja, warsztaty – Grzelka, KJK 

 10-12 maja 2013 – Impreza survivalowa dla Gimnazjum nr 1 Leszno – Grzelka, KJK 

 25-26 maja 2013 – Kurs instruktorów survivalu PAS, wykłady, Warszawa – Płoskonka, 

Jaśkiewicz, Lehrmer, KJK 

 28 maja – 2 czerwca 2013 – Kurs instruktorów survivalu PAS, Komaszyce – Płoskonka, Kędzia, 

Walczyk, Jaśkiewicz, KJK 

 24-25 maja 2013  - Konferencja „Edukacja Przygodą” – współorganizacja wydarzenia oraz 

organizacja i prowadzenie warsztatów „Survival blisko domu”, Warszawa – Płoskonka 

 28 maja - 02 czerwca 2013 - realizacja kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej Surwiwal. 

Opracowanie programu kursu, Warszawa, Komaszyce,   

 15-28 lipca 2013 – Obóz-szkolenie survivalowe, Bieszczady – Grzelka, Zawadzki, Lewicki, 

KJK 

 27-29 września – Impreza survivalowa dla Gimnazjum nr 1 Leszno – Grzelka, KJK 
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 22 października – Zajęcia survivalowe w grotnickim lesie– Gimnazjum nr 46 z Łodzi – Grzelka, 

KJK 

 7 listopada – wznowienie pracy Koła survivalowego – Gimnazjum nr 15 – KJK 

 16-17 listopada Grotniki – spotkanie Wszystkich Współpracujących (Grupa Centrum) – 

Zawadzki, KJK 

 28 listopada – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Rawa Mazowiecka, szkolenie kadry – 

Autorytet wypracowany – praca z młodzieżą z deficytami emocjonalnymi i poznawczymi jako 

przymus przy nad własnym warsztatem, aspekt survivalowy – KJK 

 29 listopada – szkolenie NGO – Zawadzki, KJK 

 W ciągu całego roku – całodzienne wypady o charakterze survivalowym, Grupa Centrum – 

Zawadzki, KJK 

 

4.5. Współpraca SPSS: 

 11 stycznia 2013 – Fundacja ‘Aurea Libertas’, Łódź, prezentacja – Survival jako filozofia życia – 

KJK 

 24-25 kwietnia – spotkanie z komendantem miejskim Straży pożarnej, ustalenie współpracy – 

KJK 

 20-21 lipca 2013 – Uczestnictwo w Dniach Cisnej – w ramach współpracy z Lasami 

Państwowymi – prelekcja dla publiczności podczas pokazów estradowych – KJK 

 11-13 września – Piotrków Trybunalski – Zespół Interdyscyplinarny ds. opracowania modelu 

współpracy na rzecz osób opuszczających zakłady karne – KJK 

 25 września – Gimnazjum nr 46 z Łodzi – nawiązanie współpracy, cykl prezentacji –Zawadzki, 

KJK 

 7-9 października – Piotrków Trybunalski – Zespół Interdyscyplinarny ds. opracowania modelu 

współpracy na rzecz osób opuszczających zakłady karne – KJK 

 4-6 listopada – Piotrków Trybunalski – Zespół Interdyscyplinarny ds. opracowania modelu 

współpracy na rzecz osób opuszczających zakłady karne – KJK 

 22 listopada – Leśnictwo Miejskie, ustalenia współpracy – KJK 

 23 listopada – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Rawa Mazowiecka – prezentacja survivalowa, 

wyprawa do lasu – KJK 

 26 listopada – Hufiec ZHP Skierniewice – spotkanie, nawiązanie współpracy – KJK 

 14/15 grudnia 2013 – Oddział Młodzieżowy szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych w Łodzi, 

prezentacja Survival drogą do samego siebie – Zawadzki, KJK 

 

4.6. Promocja SPSS: 

 14 lutego 2013 – Radio Żak, Łódź – Czym jest survival? – KJK 

 20-21 lutego 2013 – Od zmierzchu do świtu – Program 3 Polskiego Radia, reportaż na żywo z 

awaryjnego bytowania w lesie w nieprzyjaznych warunkach zimowych – Drozd, KJK 

 8-10 marca 2013 – Targi w Zabrzu – Płoskonka, Grzelka, KJK 

 18 marca 2013 – Radio Żak, Łódź – Wartości survivalu – KJK 
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 19 marca 2013r  - Konferencja w RODN „WOM” w Katowicach – udział oraz wygłoszenie 

referatu/Katowic - Płoskonka 

 20 listopada – Gimnazjum nr 15 Łódź – Survivalowa opowieść z Syberii –Grzywaczewski, KJK 

 2013-12 - Strona www Stowarzyszenie dzięki pomocy Krzysztofa Lewickiego przeszła 

modernizację, aby można było efektywniej nią zarządzać. Zmiana dotyczyła przejścia z silnika  

z Wordpress na Joomla. Uruchomione zostało nowe, odświeżone forum internetowe. 

 

4.7. Konferencje, referaty SPSS 

 19 marca 2013 – Pedagogika przygody jako antidotum na niedostosowanie społeczne.  

Referat: Survival po polsku – z doświadczeń pracy własnej z młodzieżą trudną  

Konferencja w RODN „WOM” w Katowicach – Płoskonka, KJK 

 24-25 maja 2013 – Konferencja naukowa AWF i Uniwersytet Warszawskiego – Edukacja 

Przygodą 2 – Płoskonka, KJK 

 4-5 grudnia 2013 – Konferencja CEPL SGGW w Rogowie – Płoskonka, Grzelka, Borecki, 

Lewicki, Wójcik, KJK 

 

4.8. Wyprawy SPSS 

 19-21 kwietnia 2013 – Ukraina 4x4, wyprawa samochodowa, rekonesans – Płoskonka, Grzelka, 

Lewicki, Zawadzki, KJK 

 1 -8 września 2013 - organizacja wydarzenia Rumunia Trek 2013, Rumunia 

 19-22 września – Arnhem, rocznica bitwy pod Arnhem – wyjazd z młodzieżą survivalową – 

Zawadzki, KJK 

 

4.9. Zgłoszone inne imprezy członków, patronaty SPSS 

 Patronat nad Wyprawą Patryka Strzałkowskiego dookoła świata w ramach projektu 

plecakowicze.com 

 Survival Test "Brain Inside" - to kolejne wydanie szkolenia, opartego na zasadach ułożonych we 

współpracy z UniversalSurvival.pl(survivalolsztyn.pl). Instruktorzy: Remigiusz Romaniuk, 

Krzysztof Lewicki, Sergiusz Borecki, Łukasz Tulej  

http://tooleysurvival.pl/survival-test-brain-inside-wszyscy-przezyli/#more-2401 

 Cykl Warsztatów survivalowych. Instruktorzy: Remigiusz Romaniuk, Krzysztof Lewicki, Sergiusz 

Borecki, Łukasz Tulej  

http://tooleysurvival.pl/warsztaty-survivalowo-bushcraftowe-19-i-2014/ 

http://tooleysurvival.pl/warsztaty-otwarte-survival-zoledzie-1-grudzien-2013/ 

http://tooleysurvival.pl/otwarte-warsztaty-survival-pionierka-stara-milosna/ 

http://tooleysurvival.pl/najblizsze-warsztaty-ogien-20-x-2013/ 

http://tooleysurvival.pl/najblizsze-warsztaty-otwarte/ 

 Wicek 2013 - Irena Borucka. Obsada w treści artykułu: 

http://tooleysurvival.pl/wicek-2013-harcerze-spss-i-my-relacja/ 

 4 Wioska na drzewach. Instruktorzy: Krzysztof Lewicki, Remigiusz Romaniuk, Łukasz Tulej 

http://tooleysurvival.pl/wioska-na-drzewach-nowe-polesie-28-30-czerwiec-2013/ 

 Mazury Challenge 2013 Instruktorzy: Marcin Kielar Cybuchowski, Łukasz Tulej 

http://tooleysurvival.pl/zamknelismy-liste-uczestnikow-na-mazury-challenge-2013/ 

http://survivalolsztyn.pl/
http://tooleysurvival.pl/survival-test-brain-inside-wszyscy-przezyli/#more-2401
http://tooleysurvival.pl/warsztaty-survivalowo-bushcraftowe-19-i-2014/
http://tooleysurvival.pl/warsztaty-otwarte-survival-zoledzie-1-grudzien-2013/
http://tooleysurvival.pl/otwarte-warsztaty-survival-pionierka-stara-milosna/
http://tooleysurvival.pl/najblizsze-warsztaty-ogien-20-x-2013/
http://tooleysurvival.pl/najblizsze-warsztaty-otwarte/
http://tooleysurvival.pl/wicek-2013-harcerze-spss-i-my-relacja/
http://tooleysurvival.pl/wioska-na-drzewach-nowe-polesie-28-30-czerwiec-2013/
http://tooleysurvival.pl/zamknelismy-liste-uczestnikow-na-mazury-challenge-2013/
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5. Realizowane projekty 

Obecnie w ramach Stowarzyszenia realizowanych jest 6 projektów wewnętrznych oraz 9 projektów 

o oddziaływaniu zewnętrznym. Szczegółowa lista stanowi Załącznik Nr 7 do sprawozdania. 

Podjęte działania są kontynuacją planu naprawczego zapoczątkowanego uchwałą opracowaną 

przez Jakuba Dorosza i przyjętą na Zebraniu Nadzwyczajnym Walnym w dn. 29.09.2012. 

 

 

 

 

Załączniki 

1) Lista osób zalegających ze składkami w okresie od 2 lat. 

2) Rejestr Zebrań Zarządu 

3) Rejestr Uchwał SPSS 

4) Sprawozdanie z działalności czł. Zarządu: Krzysztofa J. Kwiatkowskiego (prezes) 

5) Sprawozdanie z działalności czł. Zarządu: Przemysława Płoskonki (wice-prezes) 

6) Sprawozdanie z działalności czł. Zarządu: Kamila Grzelki (wice-prezes) 

7) Sprawozdanie z działalności czł. Zarządu: Mariusz Zawadzkiego (sekretarz, skarbnik) 

8) Lista projektów SPSS 

 


