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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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  
 
 

 

   

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Sieć obywatelska – Watchdog Polska 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Polska mazowieckie m. st. Warszawa 

m. st. Warszawa Ursynowska 22 2 

Warszawa 02-605 Warszawa 22 844 73 55 

22 207 24 09 biuro@siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

27 listopada 2003 roku 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

30 października 2009 roku 

5. Numer REGON 015690020 6. Numer KRS  0000181348 

za rok 2015 
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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 

Szymon Osowski Prezes TAK   

Katarzyna Batko-Tołuć Wiceprezeska , Skarbnik TAK 

Aneta Pierzchała-Tolak Członkini, Sekretarz  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 

Zenon Michajłowski Członek   TAK  

Areta Wasilewska-
Gregorowicz 

Członkini   TAK 

Przemysław Żak Przewodniczący   TAK 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w 
szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi 
współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia 
publicznego, w tym: 

1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej; 
2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i 

otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem 
publicznym i zarządzania politykami publicznymi; 

3. wspieranie  merytoryczne i finansowe osób i organizacji w 
sprawowaniu kontroli obywatelskiej; 

4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i 
aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów 

otrzymujących  środki publiczne. 
2. Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących 

działalność Stowarzyszenia. 
3. Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży 

i osób dorosłych. 
4. Doradztwo, wsparcie oraz pomoc instytucjom lub osobom działającym 

w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia. 
5. Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych. 
6. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez 

członków Stowarzyszenia. 
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej. 
8. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
9. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, 

państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego 
przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. 

10. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego 
uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i 
administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego 
osób . 

11. Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych. 
12. Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych 

celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i 
innowacji sprzyjających skuteczności działań i upowszechnianiu ich 
efektów. 

13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań 
prawnych. 

14. Dofinansowanie działań, osób fizycznych i prawnych, zbieżnych z 
celami statutowymi Stowarzyszenia. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Największym projektem realizowanym w 2015 roku była partnerska inicjatywa „Strażnictwo- profesjonalnie i trwale w 

interesie publicznym” nakierowana na poradzenie sobie z systemowymi problemami dotykającymi środowisko 

watchdogów. Zdefiniowaliśmy je jako stosunkowo niewielkie środowisko, potrzebujące poprawiać swoje kompetencje i 

wiedzę, a także zbudować uznanie dla swojej pracy. Partnerami projektu były Stowarzyszenie Homo Faber,  Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Fundacja Court Watch Polska. Finansowanie zapewnione było 

z Programu Obywatele dla Demokracji (środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Trust for Civil Society in Central and 

Eastern Europe. 

W ramach tego projektu przeprowadziliśmy dwa cykle monitoringu spółek komunalnych dla około 40 osób działających w 

całej Polsce, przeprowadziliśmy 4 szkolenia i stworzyliśmy narzędzie do monitoringu spolki.siecobywatelska.pl. Ponadto 

przeprowadziliśmy szkolenia, dla rozpoczętej już w poprzedzającym roku Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób, organizacji i 

mediów zajmujących się lokalnie kontrolą obywatelską. Szkolenia były realizowane wspólnie z Helsińską Fundacją Praw 

Człowieka, która przygotowała warsztat o wolności słowa. Ponadto dotyczyły komunikowania się i angażowania ludzi do 

działania. W ramach projektu odbył się też kurs „Na Straży”, skierowany do organizacji pozarządowych, które chciały 

nauczyć się metod działania. Kurs realizowany był wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Stowarzyszeniem Homo 

Faber i miał charakter mieszany – uczenie na odległość i spotkania. Kurs dostępny jest on-line pod adresem 

kursy.watchdogportal.pl. W 2015 przyznaliśmy też 14 grantów instytucjonalnych dla 14 organizacji, które rozwijały swoje 

umiejętności angażowania ludzi do działania. Inni partnerzy wprowadzali strażnictwo jako temat nauczania w ramach 

edukacji prawnej (Centrum Edukacji Obywatelskiej) oraz doskonalili umiejętności watchdogów (Fundacja Court Watch 

Polska). Ponadto prowadziliśmy działania rzecznicze na rzecz finansowania działań strażniczych z Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich oraz zajmowaliśmy się ochroną prawa do informacji i budowaniem stabilnego zaplecza prawnego dla działań 

strażniczych, zwłaszcza lokalnych. W ramach tych działań zbudowaliśmy platformę poradniczą porady.siecobywatelska.pl i 

rozpoczęliśmy aktywne angażowanie studentek i studentów prawa w naszą działalność. Działaniem towarzyszącym 

projektowi było zorganizowanie Międzynarodowego Forum Watchdogów, w którym wzięło udział około 100 organizacji.  

Inne działania polegały na zorganizowaniu zbiórki na portalu wspieram.to na społecznościowe sfinansowanie portalu 

informacjapubliczna.org, który zmienialiśmy dzięki współpracy z Fundacją im. Heinricha Bolla. Fundacja była też naszym 

partnerem w projekcie dla Rzeczniczek i Rzeczników Jawności, w którym przeszkoliliśmy 15 osób z zakresu wystąpień 

publicznych i wystąpień w mediach. 

Zajmowaliśmy się także udzielaniem porad prawnych z zakresu dostępu do informacji (około 2000), prowadzeniem spraw 

sądowych (dostęp do orzeczeń dyscyplinarnych samorządów zawodowych, dostęp do kalendarzy ministrów, ksiąg wejść i 

wyjść  w ministerstwach, dostęp do informacji o projektach finansowanych ze środków publicznych czy informacji 

dotyczących podejmowania decyzji w ministerstwach i partiach, a także przejrzystością spółek komunalnych). Takich spraw 

było około 120.  

Składaliśmy też opinie na temat przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania informacji publicznej, podpisywaliśmy 

apele dotyczące nowelizacje ustawy o stowarzyszenia, broniące dobrego imienia Fundacji Rzecznik Praw Rodziców i 

apelowaliśmy o debatę nad prawem dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. 

Objęliśmy opieką projekt naszego członka i nieformalnej Grupy Zmiana na temat monitorowania konfliktu interesów w 

Radomiu http://konfliktinteresow.siecobywatelska.pl/. Popularyzowaliśmy prawo do informacji wobec nowych grup – 

nawiązaliśmy kontakty z biznesem – prowadziliśmy szkolenia i spotkania, pisaliśmy artykuły do prasy branżowej (szkoły, 

przedszkola, biznes), zorganizowaliśmy imprezę „Toast za jawność”. 

Na poziomie międzynarodowym intensywnie współpracowaliśmy z Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej 

i Rosji, gdzie nasza przedstawicielka była członkinią Komitetu Sterującego. Ponadto współpracowaliśmy z European Centre 

for Not-For-Profit Law (Węgry) w projekcie na rzecz rozwoju organizacji z Mołdawii (szkolenia z zakresu rzecznictwa). Nasz 

przedstawiciel był też ekspertem w projekcie Access Info Europe z Hiszpanii na temat przejrzystości tworzenia prawa w 

różnych krajach UE. 

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 
                                              
X  cały kraj  
 
 

http://konfliktinteresow.siecobywatelska.pl/
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

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

Osoby fizyczne 

2000 klientów ii 

klientek wsparcia 

prawnego; 150 

osób na 

spotkaniach 

lokalnych; 50 

uczestniczek i 

uczestników 

dedykowanych 

szkoleń, 2400 osób 

wzięło udział w 

kampaniach. 

Razem:  4 600 osób 

 

Osoby  
prawne 

175 organizacji 
pozarządowych (w 
tym 45 zagranicą – 
w Mołdawii i 
krajach Kaukazu) 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 
 
 

 
Nie dotyczy 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

TAK 
 

  

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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.), a także 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
 

Monitorowanie podmiotów 
publicznych innych podmiotów 
otrzymujących środki 
publiczne; 

2007: 9499Z 
 

Prowadzenie działalności 
oświatowej i kształceniowej 
wśród młodzieży i osób 
dorosłych; 

 

 

Doradztwo, wsparcie lub 
pomoc instytucjom lub 
osobom działającym w 
obszarze celów statutowych 
Stowarzyszenia; 
 

 

Występowanie z petycjami, 
wnioskami i apelami do władz 
publicznych; 

 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.kody-pkd.pl/kod,9499Z.html
http://www.kody-pkd.pl/kod,9499Z.html
http://www.kody-pkd.pl/kod,9499Z.html
http://www.kody-pkd.pl/kod,9499Z.html
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Przygotowywanie i 
prowadzenie projektów 
realizowanych przez członków 
Stowarzyszenia; 
 

 

Utrzymywanie kontaktów z 
innymi pokrewnymi 
organizacjami na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i za 
granicą; 
 

 

Podejmowanie współpracy z 
władzami samorządowymi, 
państwowymi, sektorem 
gospodarczym oraz środkami 
masowego przekazu w 
zakresie realizacji celów 
Stowarzyszenia; 
 

 

Udzielanie pomocy prawnej w 
zakresie realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia w 
postaci zapewniania 
zastępstwa procesowego 
uprawnionych pełnomocników 
w postępowaniach sądowych i 
administracyjnych oraz 
doradztwa prawnego 
uprawnionych do tego osób 

 

 
Inicjowanie, opiniowanie i 
wypowiadanie się w sferze 
uregulowań prawnych 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

TAK 
 

  

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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,  a także 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

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

Prowadzenie działalności 
oświatowej i 
kształceniowej wśród 
młodzieży i osób 
dorosłych. 
 

2007: 85.59.B 

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

Doradztwo, wsparcie lub 
pomoc instytucjom lub 
osobom działającym w 
obszarze celów 
statutowych 
Stowarzyszenia; 
 

2007: 94.99.Z 

   

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

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


 

7 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
TAK 

 

  

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, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

47, 91, Z,  
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA 
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB 
INTERNET 

72, 20, Z, 
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I 
HUMANISTYCZNYCH 

  

   

   

   

   

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

2 034 440,20 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 985 449,64 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 24 831,32 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 22 945,40 zł 

d) Przychody finansowe 513,84 zł 

e) Pozostałe przychody 700,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 22 918,70 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 268 882,92 zł 

 1 268 882,92 zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
24 646,52 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 
7 270,01zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
16 649,12 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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c) z darowizn od osób prawnych 
0, 00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
727,39 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
0,00 zł 

2.4. Z innych źródeł 717 992,06 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 

1 736,27 zł 

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

18 115,91zł 

3.3. 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 

1 
Koszty spraw sądowych prowadzonych w interesie publicznym (ochrona prawa do informacji) 

 
17 338, 00 zł 

2 Przejazdy na rozprawy związane z dostępem do informacji publicznej oraz konferencje 44,20 zł 

3 Koszty przesyłek i znaczków 293,71 zł 

4 
Przejazd na konferencję nt. funduszu sołeckiego oraz opinia prawna dotycząca uchwał o funduszu sołeckim 
w sytuacji braku statutów sołectw 

440,00 zł 

3.4. 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 wydaną kwotą 

1   

2   

3   

4   

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 024 027,29 zł 18 115,91  zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 843 737,27 zł  18 115,91 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 22 154,45 zł 0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 13 167,99 zł  

d) koszty finansowe 533,06 zł  
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e) koszty administracyjne  144 429,06 zł  

f) pozostałe koszty ogółem 5,46 zł  0,00 zł 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  

0, 00 zł 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 026,15 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 541,23 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 4 927,99 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 10 412,91 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
                     

 
 

                                                                    
 

 

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.) 

TAK 
 
 

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) 
 

 

 
 
 

 
 

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) 

                                                                                       
6 osób 

nie  korzystała  
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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) 

5,5 etatu 

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

   
66 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
TAK 
 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

                                        54 osoby fizyczne 

                                         0  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 fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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) 

 
TAK 
 

3.2. 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) 

0 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 osób 

b) inne osoby 0 osób 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

27 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

2 osób 

b) inne osoby  25 osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

13 osób 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

 5 osób 

b) inne osoby 8 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
539 604,35 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 283 057,06 zł 

 – wynagrodzenie zasadnicze 283 057,06 zł 
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– nagrody 0,00 zł 

– premie   0,00 zł 

– inne świadczenia  0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 256 547,29 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego 

529 598,89 zł 
 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 19 954,46 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 
509 644,43 zł 

 

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

10 005,46 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić 
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 

13 884 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

  0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

  0,00  zł 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 
(patrz komentarz do punktu 4) 

44 133 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

9 170,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

   0,00  zł 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

   0, 00 zł 

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

4 920,00 zł 

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

Na bieżąco można też zapoznać się ze szczegółowymi wynagrodzeniami w 
naszym Biuletynie Informacji Publicznej 
http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=475&id2=383. Prowadzimy 
również rejestr umów płaconych ze środków publicznych: 
http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=470&id2=383 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym  

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
NIE 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  NIE DOTYCZY 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych NIE DOTYCZY 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym 



 

12 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

 
NIE 

 

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 NIE DOTYCZY   ,     zł 

2 NIE DOTYCZY   ,     zł 

3 NIE DOTYCZY   ,     zł 

4 NIE DOTYCZY   ,     zł 

5 NIE DOTYCZY   ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 

NIE 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 NIE DOTYCZY   ,    zł 

2 NIE DOTYCZY   ,    zł 

3 NIE DOTYCZY   ,    zł 

4 NIE DOTYCZY   ,    zł 

5 NIE DOTYCZY   ,    zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych  
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
NIE 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 
NIE DOTYCZY 

 
 ,    zł 

2 
NIE DOTYCZY 

 
 ,    zł 

3 
NIE DOTYCZY 

 
 ,    zł 

4 
NIE DOTYCZY 

 
 ,    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 
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Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 
NIE DOTYCZY 

 
 % % 

2 
NIE DOTYCZY 

 
 % % 

3 
NIE DOTYCZY 

 
 % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 
NIE DOTYCZY 

 

2 
NIE DOTYCZY 

 

3 
NIE DOTYCZY 

 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 
NIE DOTYCZY 

 
NIE DOTYCZY 

 

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) 

NIE 
 

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

Jesteśmy członkiem spółdzielni osób prawnych Kooperatywa Pozarządowa. Nie korzystaliśmy z ustawy o zamówieniach 
publicznych, ale regularnie dokonujemy porównań ofert na usługi. Prowadzimy Biletyn Informacji Publicznej, w którym 
publikowane są wpływające do nas zapytania o informację publiczną i odpowiedzi na wnioski; dokumenty dotyczące 
wykorzystania darowizn i środków z 1% podatku, nasze płace; Polityka równości, dostępności i zrównoważonego rozwoju 
(wszystko to w dziale: Majątek, zarządzanie i polityka rozwoju) 

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

organizacji 

 
 

Szymon Osowski 
 
 
 
 

Katarzyna Batko-Tołuć,  
 
 
 
 

Aneta Pierzchała-Tolak 
 
 

 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

 
 

(dd.mm.rrrr) 


