Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2012

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

SISKOM – STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA

Ulica MROCZNA

Nr domu 5

Nr lokalu 23

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 01-456

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu

Nr faxu

E-mail siskom@siskom.waw.pl

Strona www http://siskom.waw.pl

22-300-10-26

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

28.12.2009

14063155100000

6. Numer KRS

0000260007

JAN JAKIEL – PREZES
JAKUB ADAMSKI – WICEPREZES
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

TOMASZ KRET – SKARBNIK
ROBERT CHWIAŁKOWSKI – SEKRETARZ
ADAM ZAJĄC – CZŁONEK ZARZĄDU
ŁUKASZ OLESZCZUK – CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

MACIEJ MAJKUT – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
MICHAŁ SAŁEK – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
RAFAŁ KOWALSKI – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Informowanie społeczeństwa o planowanych działaniach
inwestycyjnych oraz wydatkowanych na ten cel środkach
publicznych.
2. Popieranie i wpływanie na rozwój infrastruktury komunikacyjnej
oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia
ładu przestrzennego.
4. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej.
5. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych najlepszych pod
względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i
środowiskowym.
6. Prowadzenie działań mających na celu ochronę środowiska i
zrównoważony rozwój.
7. Integracja środowisk popierających rozwój infrastruktury
komunikacyjnej.
8. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk
akademickich w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o planowanych,
projektowanych i istniejących elementach infrastruktury komunikacyjnej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej i elementów z nią związanych oraz poprawy jakości
komunikacji.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju komunikacji publicznej i
indywidualnej.
4. Propagowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie komunikacji oraz
racjonalnych zachowań komunikacyjnych.
5. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach,
kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i
wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą
planowanych, projektowanych i istniejących inwestycji.
6. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz
interes prawny uzasadniony celami statutowymi:
1) w postępowaniach administracyjnych,
10. Sposób realizacji celów statutowych
2) w procedurach związanych z planami zagospodarowania
organizacji
przestrzennego,
3) w postępowaniach sądowych.
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 7. Opiniowanie strategii, studiów, polityk, planów, programów, projektów,
organizacji na podstawie statutu organizacji)
decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
8. Monitorowanie i udział w planowaniu wydatkowania środków publicznych,
opiniowanie projektów budżetów i wieloletnich planów finansowych oraz
monitorowanie przygotowania i przebiegu procedur o udzielnie zamówienia
publicznego.
9. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów,
badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem
wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
10. Aktywne działania na rzecz zwiększania roli partycypacji społecznej w
planowaniu i przygotowywaniu inwestycji.
11. Monitorowanie i raportowanie sytuacji, w których organy państwa lub
samorządu terytorialnego ograniczają możliwość partycypacji społecznej.
12. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami,
przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją
państwową i samorządową.
13. Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze non profit.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(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), zaczynając od najważniejszej)

1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w
tym rozwój przedsiębiorczości.
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji.

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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1) Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia, na której są zamieszczane informacje o planowanych i
zrealizowanych inwestycjach komunikacyjnych, w tym studia komunikacyjne, dokumenty do uwarunkowań
środowiskowych, koncepcje programowe, projekty budowlane. W okresie sprawozdawczym strona
internetowa Stowarzyszenia zanotowała 1,6 mln. wejść oraz transfer 10 825 GB. Dzięki stronie
siskom.waw.pl społeczeństwo ma ułatwiony dostęp do informacji dotyczących inwestycji komunikacyjnych,
może brać bardziej aktywny udział w konsultacjach społecznych. W przypadku wielu inwestycji strona
Stowarzyszenia jest jedynym źródłem informacji zawierającym kompleksowe wiadomości oraz
dokumentację dla inwestycji kolejowych, drogowych, lotniczych oraz w komunikację zbiorową. Koszt
utrzymania strony www.siskom.waw.pl oraz podstroi i projektów został pokryty z środków pochodzących z 1
% podatku Strona była aktualizowana w ramach pracy społecznej członków stowarzyszenia
2) Kontynuowanie akcji pn. "Priorytety dla tramwajów", której celem jest doprowadzenie do nadania
komunikacji tramwajowej pełnego priorytetu w ruchu miejskim. W 2012 roku Stowarzyszenie złożyło szereg
pism do urzędów miejskich z propozycjami usprawnienia ruchu tramwajowego.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

3) Kontynuowanie projektu pn. "Warszawska Mapa Barier", którego celem jest zebranie wiedzy na temat
miejsc utrudniających poruszanie się po mieście rodzicom podróżującym z dziećmi w wózkach, osobom
starszym, rowerzystom i osobom niepełnosprawnym. Przy projekcie Stowarzyszenie współpracuje z innymi
organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Mama, Fundacją TUS, Towarzystwem Przyjaciół
Szalonego Wózkowicza, Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze. Zebrane za pośrednictwem strony
internetowej projektu miejsca z utrudnionym dostępem są uwzględniane we wnioskach i uwagach
Stowarzyszenia podczas konsultacji dotyczących projektów modernizacji poszczególnych ciągów
komunikacyjnych oraz uchwalaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Rozpoczęta
została także współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej, w ramach której przeprowadzono warsztaty
ze studentami II roku kierunku praca socjalna. W minionym roku projekt prezentowany był na 3
konferencjach naukowych.
Ponadto organizacje działające w ramach projektu zainaugurowały w maju działanie Federacji Kółeczkowej,
nieformalnej grupy, która ma wspólnym głosem mówić o potrzebach różnych użytkowników miasta w
odniesieniu do przestrzeni publicznej.
W 2012 roku za akcja "Warszawska Mapa Barier" została nagrodzona w konkursie S3EKTOR za najlepszą
warszawską inicjatywę pozarządową.
Ze środków pochodzących z odpisu 1 % podatku w 2012 roku przeprowadzono inwentaryzację pod kątem
dostępności wszystkich dworców kolejowych i przystanków osobowych, jakie znajdują się w Warszawskim
Węźle kolejowym w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy.
4) W związku z trwającymi procesem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m.st.
Warszawy w zakresie rozwiązań układu drogowo – ulicznego w dzielnicy Bielany Stowarzyszenie wykonano
opracowanie pt. Analiza powiązania drogi ekspresowej S-7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy
Bielany w Warszawie. Opracowanie miało charakter uzupełniający i konferujący w stosunku do istniejących
opracowań na ten temat przygotowanych przez m.st. Warszawy i miało na celu wskazanie rozwiązania
najlepszego pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Przygotowanie
tego opracowania zostało sfinansowane z środków z 1 % podatku.
5) Kontynuacja projektu "iMapa Transportowa". W 2012 roku kontynuowano rozwój iMapy Transportowej,
która umożliwia wszechstronną analizę istniejących, realizowanych i planowanych inwestycji
transportowych na terenie Warszawy i Mazowsza. iMapa przedstawia stan zaawansowania przygotowania
inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, transportu publicznego, wybrane informacje z zakresu
planowania przestrzennego i obszarów chronionych środowiskowo. Oprócz dodawania kolejnych
funkcjonalności iMapa jest stale doskonalona od strony technicznej, w celu ułatwienia korzystania z niej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

Województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
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2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Nazwa placówki

Liczba odbiorców działań placówki
w okresie sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

0

Osoby
prawne

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

Kod PKD:

94.99.Z

Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasięg
terytorialny
prowadzonej
przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Województwo
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

3. Zasięg
organizację
publicznego

terytorialny prowadzonej przez
odpłatnej
działalności
pożytku

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

21 492,50 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

19 587,50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

1 905,00 zł

a) ze składek członkowskich

w
tym:

1 905,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

0,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

0,00 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w
poprzednich okresach sprawozdawczych
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41 139, 61 zł

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

7758, 44 zł
zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1
2
3

3 874,00 zł

Realizacja opracowania „Analiza powiązania drogi ekspresowej S-7 z Trasą Mostu
Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie”

84,24 zł

Utrzymanie strony siskom.waw.pl (usługa serwera i domeny)
Kontynuacja realizacji projektu Warszawska Mapa Barier: w tym koszt wykonania
opracowania: "Audyt dostępności stacji i przystanków kolejowych na terenie Warszawy"

3 331,24 zł

Koszty sądowe i opłaty skarbowe związane z udziałem w postępowaniach administracyjnych
300,00 zł
w zakresie decyzji administracyjnych związanych z działalnością statutową
4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
4

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

w tym :

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

8 883,60 zł

7 758,44 zł

7 758,44 zł

7 758,44 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
1125,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00

zł

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

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 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)

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0.0

(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)

osób

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)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego
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0.0 etatów

osób fizycznych

46.00

osób prawnych

0

organizacja pozyskała……10………członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła………3……….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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)

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w tym:

0.00 osób

a) członkowie organizacji

0.00 osób

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.00 osób

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

e) inne osoby

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30
dni

0.00 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w tym:

a) członkowie organizacji

0.00 osób

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

e) inne osoby

0.00 osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

zł

0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

w tym:

0,00

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł
0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
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6 932,00 zł
0,00 zł

6 932,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w
organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane
pole)

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

X.Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

11

2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Przedmiot kontroli

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

1
2
3
4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
(Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Środki finansowe pozyskane z 1% w ramach działalności OPP, niewydatkowane w 2012 roku, posłużą do kontynuacji
projektów realizowanych od 2011 roku oraz do realizacji nowych projektów

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

