
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MROCZNA Nr domu 5 Nr lokalu 23

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-456 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu 22-300-10-26 E-mail 
siskom@siskom.waw.pl

Strona www http://siskom.waw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14063155100000 6. Numer KRS 0000260007

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

JAN JAKIEL PREZES TAK

JAKUB ADAMSKI WICEPREZES TAK

TOMASZ KRET SKARBNIK TAK

ROBERT CHWIAŁKOWSKI SEKRETARZ TAK

ŁUKASZ OLESZCZUK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ADAM ZAJĄC 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

MACIEJ MAJKUT PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

MICHAŁ SAŁEK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

RAFAŁ KOWALSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

SISKOM - STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Warszawska Mapa Barier. W 2013 r. Stowarzyszenie kontynuowało własną akcję rozpoczętą w 2011 
roku. Do końca 2013 zebrano informacje na temat 1100 miejsc w Warszawie z utrudnionym dostępem. 
W listopadzie 2013 roku Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym wykazało 
zainteresowanie akcją Warszawska Mapa Barier. W 2014 roku nasze dane będą wykorzystywane przy 
planowaniu remontów w mieście. W ramach projektu Warszawska Mapa Barier uzyskano grant od 
m.st. Warszawy i zrealizowano projekt „Przeprowadzenie badań terenowych oraz stworzenie 
dokumentacji zdjęciowej barier architektonicznych w Warszawie wraz z raportem badawczym na 
podstawie danych zebranych w projekcie Warszawska Mapa Barier.” Koszt 14 990,33 w tym dotacja 6 
992,64 zł. W ramach tego projektu w grudniu 2013 został opracowany dokument pt. „Diagnoza 
głównych barier architektonicznych w przestrzeni publicznej Warszawy”.
2. Priorytety dla tramwajów. W 2013 roku Stowarzyszenie kontynuowało akcję rozpoczętą w 2011. W 
ramach projektu „Priorytet dla Tramwajów” w 2013 roku za 6 044 zł powstało opracowanie pt. 
„Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku rondo 
Zgrupowania AK "Radosław" - rondo Żaba”. Dokument ma charakter wstępnego studium wykonalności 
usprawnienia ruchu tramwajowego w ciągu północnej części Obwodnicy Śródmieścia. Opracowaniem 
tym zainteresowanie wykazały Tramwaje Warszawskie.
3. Strona internetowa www.siskom.waw.pl. Strona Stowarzyszenia stanowi najważniejszy publiczny 
element działalności Stowarzyszenia. Wiele materiałów jest udostępnionych wyłącznie poprzez serwis 
internetowy SISKOM. Strona internetowa siskom.waw.pl jest najpopularniejszym portalem, który 
udostępnia dokumentacje środowiskowe dla inwestycji komunikacyjnych, w czasie trwania konsultacji 
społecznych. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 stronę odwiedzono 1 328 157 razy, pobrano 10,5 TB 
danych.
4. Współpraca z instytucjami publicznymi
• Regionalna Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Komisja powstała w celu prowadzenia konsultacji z niezależnymi ekspertami w sprawach 
oddziaływania inwestycji na środowisko. Członek SISKOM jest członkiem Komisji.
• Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska. Prezes SISKOM 
jest członkiem Komisji.
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie 
Drogowym m.st. Warszawy. Przedstawiciele Stowarzyszenia działają w tej komisji.
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego przy Biurze Architektury i 
Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Przedstawiciele Stowarzyszenia działają w tej komisji.
• Współpraca z władzami szczebla samorządowego i rządowego. Przedstawiciele SISKOM są zapraszani 
przez władze samorządowe z m.st. Warszawy i gmin w aglomeracji warszawskiej, jako głos doradczy w 
sprawach transportu i komunikacji.
• Współpraca z Biurem Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym. Biuro zaczęło 
wykorzystywać dane z Warszawskiej Mapy Barier przy planowaniu remontów i modernizacji 
stołecznych ulic.
• Współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego. Urząd wykazał zainteresowanie opracowaniami 
wykonanymi przez SISKOM, dotyczącymi dostępności stacji i przystanków kolejowych. W 2013 doszło 
do spotkania w UTK poświęconego dostępności infrastruktury kolejowej. Urząd zamieścił na swojej 
stronie internetowej dwa opracowania wykonane przez SISKOM.
• W 2013 roku doszło też do spotkania Stowarzyszenia z wiceministrem ds. kolejnictwa w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. likwidacji barier architektonicznych i poprawy 
dostępności na stacjach i przystankach kolejowych w Warszawie.
5. Korespondencja. SISKOM prowadzi korespondencję z urzędami centralnymi i samorządowymi 
wszystkich szczebli. W 2013 roku Stowarzyszenie skupiło się na opiniowaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego m.st. Warszawy oraz planów województwa mazowieckiego (9 pism). Stowarzyszenie 
składało też swoje uwagi w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji drogowych w Warszawie 
i okolicach oraz składało wnioski ws. organizacji ruchu drogowego w ciągach istniejących dróg (5 pism ), 
a także zajmowało się szeroko rozumianym transportem zbiorowym (5 pism)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



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)

500000

40

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)

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 wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Prowadzenie działań i 
kampanii na rzecz rozwoju 
infrastruktury 
komunikacyjnej i 
elementów z nią 
związanych oraz poprawy 
jakości komunikacji.

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja 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.

upowszechnianie i ochrona wolności i 
praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji

Aktywne działania na rzecz 
zwiększania roli 
partycypacji społecznej w 
planowaniu i 
przygotowywaniu 
inwestycji.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 3



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) 28,164.58 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26,704.59 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1,459.99 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 50.00 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)

29,187.28 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,221.40 zł

32.77 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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot 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 6,992.64 zł

32,441.45 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 32,441.45 zł

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

-4,276.87 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 19,711.35 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 22,194.64 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 Prowadzenie serwisu internetowego www.siskom.waw.pl wraz z pracami modernizacyjnymi 6,367.29 zł

2 Działania w ramach makroprojektu Warszawska Mapa Barier wkład własny do projektu Raport 
Terenowy oraz prowadzenie serwisu mapabarier.siskom.waw.pl wraz z pracami 
modernizacyjnymi, promocja projektu i promocja dobrej praktyki w tym zakresie

9,283.35 zł

3 Działania w ramach makroprojektu Priorytet dla Tramwajów w tym wykonanie opracowania 
„Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku rondo 
Zgrupowania AK "Radosław" - rondo Żaba” oraz wykonanie filmu pokazującego działanie 
priorytetu

6,344.00 zł

4 Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych 200.00 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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1.1. 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

49.00 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)

0.00 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 20,894.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20,894.00 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

856.16 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

6,044.00 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

Druk: MPiPS 6



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

Jan Jakiel, Jakub Adamski, 
Tomasz Kret, Robert 

Chwiałkowski / 02.07.2014 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)

Druk: MPiPS 7


