
 

Sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia Sieć Obywatelska- watchdog Polska 

sporządzone na dzień 31.12.2018 r. 

 
 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1. Adresat sprawozdania: KRS: 0000181348 

 

2. Nazwa pełna: SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA 

 

3. Siedziba:  

Województwo: Mazowieckie 

Powiat: Miasto ST. Warszawa 

Gmina: Mokotów, Miejscowość: Warszawa 

 

4. Adres: 

Województwo: Mazowieckie 

Powiat: Miasto ST. Warszawa, Gmina: Mokotów 

Ulica: Ursynowska 22/2,  kod pocztowy: 02-605 

Miejscowość: Warszawa, Poczta: Warszawa, kod kraju: PL 

 

5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym i data sporządzenia: 

Okres 01.01.2018 – 31.12.2018 

Data sporządzenia: 06.06.2019 

 

6. Czas trwania działalności jednostki: 

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony. 

 

7. Założenie kontynuacji działalności:  

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

8. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:  

Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2018 SOWP powierzyła firmie Taxus Anna Pyrz-Rogozińska.  

Księgi rachunkowe SOWP prowadzone są z zastosowaniem technik komputerowych,  przy wykorzystaniu programu księgowego 

RAKS SQL. 

Przyjęte przez SOWP zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości 

stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 

 

Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty 

istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku 

wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych. 

 

Stosuje się zasadę prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, w sposób 

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W celu realizacji tego wymogu wszystkie operacje są 

ewidencjonowane na wyodrębnionych analitycznych kontach księgowych zarówno dotyczy to kosztów jak i przychodów. Każdy 

projekt ma odrębne konta księgowe z analitykami stosowanymi odpowiednio do poziomu niezbędnej kontroli budżetu a przy 

działalności gospodarczej rozpoznaje się odrębnie każdy rodzaj działalności. 

 

Zgodnie z zapisami art. 37 ust 10 ustawy o rachunkowości SOWP nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

 

9. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie  ceny  lub  koszty  

niezbędne  do  ich  wytworzenia,  z  zachowaniem  zasady  ostrożności. 
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Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie. Środki trwałe 

amortyzowane są przez okres ich ekonomicznego użytkowania. Celem ustalenia stawek SOWP posiłkuje się stawkami 

określonymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Rozpoczęcie amortyzacji następuje w 

następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł 

umarzane są metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 złotych traktuje się jako zakup materiałów. Wartości 

niematerialne i prawne wykazywane są w sprawozdaniu na tych samych zasadach co środki trwałe. 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności 

aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizujący. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. 

Na dzień bilansowy zastosowano kursy walut z tabeli kursów średnich NBP - Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31;  

1 GBP = 4,7895 PLN; 1 USD = 3,7597 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 

 

10. Zasady ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.). 

SOWP sporządziła bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informację dodatkową, w 

formie zgodnej z załącznikiem nr 6 do ww. ustawy o rachunkowości.  

 

SOWP sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty 

związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, nie zależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z zasadą 

memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. 

 

Na wynik finansowy netto w SOWP składa się: 

a) wynik działalności statutowej  

b) wynik z działalności gospodarczej 

c) wynik z działalności operacyjnej 

 

Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej (dotacji, darowizn, 

wpłat 1%, składek członkowskich) a kosztami tej działalności.  

W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty 

związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, nie zależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z zasadą 

memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. 

Kosztami statutowymi są koszty realizacji programów, których cele związane są z celami statutowymi jednostki. Kosztami 

ogólnego zarządu są koszty, które nie zostały zakwalifikowane jako koszty statutowe lub koszty działalności gospodarczej.  

Wynik na działalności operacyjnej powstał z wyników z działalności statutowej, oraz z wyniku na działalności gospodarczej 

pomniejszonych o koszty ogólnego zarządu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

II. BILANS  

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. 

  

  

 

 

jednostka obliczeniowa: PLN PLN 

Wyszczególnienie 

Stan na 

31-12-2017 31-12-2018 

AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAŁE 6 718,80 292 170,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 6 718,80 292 170,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B AKTYWA OBROTOWE 51 314,26 739 466,51 

I. Zapasy  18 946,51 16 333,25 

II. Należności krótkoterminowe 16 245,34 455 734,38 

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 448,22 266 591,16 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 674,19 807,72 

Aktywa razem 58 033,06 1 031 636,51 

PASYWA 

A. FUNDUSZ WŁASNY -154 813,06 -79 016,10 

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00 

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -133 059,03 -154 813,06 

IV. Zysk (strata) netto -21 754,03 75 796,96 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 212 846,12 1 110 652,61 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 46 500,00 28 500,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 147 822,94 71 992,82 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  18 523,18 1 010 159,79 

Pasywa razem 58 033,06 1 031 636,51 

 

Warszawa 06-06-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Szymon Osowski                  Bartosz Wilk                                      Katarzyna Batko-Tołuć 

Prezes Zarządu                     Wiceprezes, Sekretarz                       Skarbnik 

 

 

...................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRART 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. 

        

  jednostka obliczeniowa: PLN PLN 

Wyszczególnienie 

Za okres 

od 01-01-2017 

 do 31-12-2017 

od 01-01-2018 

 do 31-12-2018 

A. Przychody z działalności statutowej 674 587,50 961 074,22 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 674 587,50 961 074,22 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

B. Koszty działalności statutowej 598 251,52 745 184,17 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 598 251,52 745 184,17 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 76 335,98 215 890,05 

D. Przychody z działalności gospodarczej 90 378,24 71 240,42 

E. Koszty działalności gospodarczej 61 593,88 61 704,39 

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 28 784,36 9 536,03 

G. Koszty ogólnego zarządu 116 845,02 148 360,69 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -11 724,68 77 065,39 

I.  Pozostałe przychody operacyjne 2 514,00 7 076,09 

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,21 90,73 

K. Przychody finansowe 0,00 120,00 

L. Koszty finansowe 12 543,14 8 373,79 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -21 754,03 75 796,96 

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (M-N) -21 754,03 75 796,96 

 

Warszawa 06-06-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Szymon Osowski                  Bartosz Wilk                                      Katarzyna Batko-Tołuć 

Prezes Zarządu                     Wiceprezes, Sekretarz                       Skarbnik 

 

 

 

...................................................................
(Data i podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
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IV. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo;  

 

Na dzień 31.12.2018 SOWP nie posiada zobowiązań finansowych, z tytułu dłużnych instrumentów finansowych. 

Stowarzyszenie wystawiło następujące weksle in blanco na zabezpieczenie należności z tytułu zawartych pożyczek: 

- weksel do umowy pożyczki nr 48/PES/01/C/2016 (pożyczka na sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności 

gospodarczej), 

- weksel do umowy pożyczki nr 41109 (pożyczka na rozwój działalności statutowej). 

 

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub 

umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 

kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

 

Zdarzenia nie miały miejsca 

 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

NOTA 1  

 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych  

(wg grup rodzajowych) 
Inne wartości niematerialne i 

prawne 

 

 zł i gr 

  a)  wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 

okresu 
        14 851,45     

b)  zwiększenia (z tytułu)                    0,00     

    - zakup                      0,00    

c)  zmniejszenia (wygaśnięcie licencji)                  0,00     

d)  wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu         14 851,45     

e)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                                     14 851,45     

f)  zwiększenie z tytułu (z tytułu)                  0,00     

     - planowe odpisy amortyzacyjne                  0,00     

g)  zmniejszenia za okres (zwrot licencji) 0,00     

h)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                  14 851,45     

i)  wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00     
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NOTA 2 

    Zmiany środków trwałych (wg grup 

rodzajowych) 

    

 

Urządzenia Razem Wyposażenie Razem 

 

techniczne   umarzane    

 

i maszyny   w 100 %   

  

  

 

  

 

zł i gr zł i gr zł i gr zł i gr 

a)  wartość brutto środków trwałych na 

początek okresu 15 969,76 15 969,76 20 181,12 36 150,88 

b)  zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - nabycie nowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

c)  zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 

d)  wartość brutto środków trwałych na koniec 

okresu 15 969,76 15 969,76 20 181,12 36 150,88 

e)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

początek okresu 15 969,76 15 969,76 20 181,12 36 150,88 

f)  amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - planowe odpisy amortyzacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

g)  zmniejszenia za okres (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 

h)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

koniec okresu 15 969,76 15 969,76 20 181,12 36 150,88 

i)  wartość netto środków trwałych na koniec 

okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

NOTA 3 

  Należności długoterminowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 

Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

a)  należności od pozostałych jednostek 6 718,80 292 170,00 

    - inne- kaucje zwrotne za lokal 6 718,80 4.800,00 

    - z tytułu dotacji przyznanych należnych w 

następnych latach 
0,00 287 370,00 

Należności długoterminowe brutto razem 6 718,80 292 170,00 

 
 
 

NOTA 4 

  Zapasy 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 

Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

a)  Materiały 0,00 0,00 

b)  Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

c)  Produkty gotowe 0,00 0,00 

d) Towary 18 946,51 16 333,25 

Zapasy razem 18 946,51 16 333,25 
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NOTA 5 

  Należności krótkoterminowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 

Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

Należności od pozostałych jednostek: 16 245,34 455 734,38 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 730,54 4 065,87 

       - do 12 miesięcy 13 730,54 4 065,87 

b) inne 2 514,80 451 668,51 

    - z tytułu dotacji przyznanych należnych w 

roku następnym 
0,00 451 068,51 

    - z Pożyczkodawcami –do zwrotu wypłacone 

wyższe odsetki bez potrącenia podatku. 
79,00 0,00 

    - z tytułu zwrotu opłat sądowych 0,00 600,00 

    - z Pracownikami – błędny przelew 1 464,48 0,00 

    - należności od banku, reklamacje zaległych 

prowizji i blokada 
971,32 0,00 

Należności krótkoterminowe brutto razem 16 245,34 455 734,38 

 
 
 

NOTA 6 
  

Inwestycje krótkoterminowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym: 
  

w kasie PLN 334,95 202,43 

Bieżące rachunki bankowe 1 575,92 266 388,66 

Rachunek lokat bankowych 0,07 0,07 

Środki pieniężne w drodze 537,28 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe razem 2 448,22 266 591,16 

 
 
 

NOTA 7 

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 
 

 

Kwota zł i gr Kwota zł i gr 
 

a)  czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

w tym: 
880,78 807,72 

 

     - opłacone ubezpieczenia mienia 880,78 807,72 
 

b)  pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 12 793,41 0,00 
 

     - koszty poniesione w związku z 

realizowanymi programowymi działaniami 

statutowymi, na których pokrycie nie wpłynęły 

kolejne transze dotacji/dofinansowania w ramach 

podpisanych umów 

12 793,41 0,00 
 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 

razem 
13 674,19 807,72 
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NOTA 8 
  

Zobowiązania  31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

a. Zobowiązania długoterminowe 46 500,00 28 500,00 

Kredyty i pożyczki - długoterminowe  46 500,00 28 500,00 

b. Zobowiązania krótkoterminowe: 147 822,94 71 992,82 

Kredyty i pożyczki – krótkoterminowe 119 997,46 41 601,75 

Z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 

o okresie wymagalności: 
9 120,36 4 141,74 

    - do 12 miesięcy 9 120,36 4 141,74 

Zaliczki otrzymane na dostawy towaru 1 504,40 0,00 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 
13 440,72 23 134,97 

   - z tytułu podatków, ceł, VAT 3 116,00 4 105,00 

   - z tytułu ubezpieczeń społecznych 10 324,72 19 029,97 

   

Z tytułu wynagrodzeń 3 760,00 3 070,61 

   - z tytułu wynagrodzeń 3 760,00 3 070,61 

Pozostałe rozrachunki z pracownikami 0,00 43,75 

Inne zobowiązania, razem 194 322,94 100 492,82 

 
 

NOTA 9 

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów   31 grudnia 2017 31 grudnia 2018 

 

Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
  

        - dotacje przyznane należne w następnym                            

okresie 
0,00 738 438,51 

        - dotacje przyznane niewydatkowane do 

dnia 31.12 
18 523,18 271 721,28 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  razem 18 523,18 1 010 159,79 

 
 

NOTA 10 

 Rozliczenie wyniku finansowego 

 
2017 2018 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

Wynik na działalności nieodpłatnej statutowej pożytku 

publicznego, w tym: 
-38 965,26 83 694,54 

a) wynik na działalności podstawowej 76 335,98 215 890,05 

b) koszty ogólnego zarządu -107 436,62 -133 593,34 

c) odsetki bankowe, inne przychody finansowe 0,00 120,00 

d) zaokrąglenia 0,00 1,65 

e) odsetki od pożyczek i za nieterminową zapłatę -1 527,29 -2 069,33 

g) zasądzone zwroty opłat sądowych 2 514,00 7 042,00 

h) różnice kursowe  -8 851,33 -3 696,49 

Wynik na działalności nieodpłatnej statutowej pożytku 

publicznego 
-38 965,26 83 694,54 

Wynik na działalności odpłatnej statutowej pożytku 

publicznego,  w tym: 
0,00 0,00 

a) wynik na działalności podstawowej 0,00 0,00 

b) koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00 

c) różnice kursowe  0,00 0,00 
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Wynik na działalności odpłatnej statutowej pożytku 

publicznego 
0,00 0,00 

 

    

Wynik na działalności gospodarczej, w tym: 17 211,23 -7 897,58 

a) wynik na działalności podstawowej 28 784,36 9 536,03 

b) koszty ogólnego zarządu -9 408,40 -14 767,35 

c) odsetki od pożyczek/ różnice kursowe -2 164,52 -2 576,46 

d) pozostałe przychody/koszty operacyjne -0,21 -89,80 

Wynik na działalności gospodarczej 17 211,23 -7 897,58 

   Wynik finansowy brutto -21 754,03 75 796,96 

podatek dochodowy 0,00 0,00 

Wynik finansowy netto -21 754,03 75 796,96 
 
 
 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł 

 

NOTA 11 
  

Przychody działalności statutowej i działalności gospodarczej 

 
2017 2018 

 

 
Kwota zł i gr Kwota zł i gr 

 
a) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 
674 587,50 961 074,22 

 

- składki brutto określone statutem 9 677,00 9 330,99 
 

- wpłaty z 1% podatku 211 231,08 359 693,08 
 

- dotacje/dofinansowanie 323 301 89 322 062,47 
 

- darowizny  130 268,80 269 934,68 
 

• darowizny od osób fizycznych 122 346,73 148 007,57 
 

• darowizny od osób prawnych 7 356,18 116 883,16 
 

• darowizny rzeczowe 565,89 5 043,95 
 

- zbiórki publiczne 108,73 53,00 
 

    b) Przychody z odpłatnej działalności pożytku 

publicznego 
0,00 0,00 

 

    c) Przychody z działalności gospodarczej 90 378,24 71 240,42 
 

- sprzedaż towaru 11 272,30 6 885,90 
 

- Sprzedaż usług 79 105,94 64 354,52 
 

      
 

Przychody z działalności razem 764 965,74 1 032 314,64 
 

 

NOTA 12  
 

 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 2017 2018 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

a) Pozostałe przychody operacyjne 2 514,00 7 076,09 

- rozliczenie nadwyżek magazynowych 0,00 0,00 

- zasądzone zwroty opłat sądowych 2 514,00 7 042,00 

- zaokrąglenia  0,00 34,09 

b) Przychody finansowe 0,00 120,00 

- odsetki bankowe  0,00 0,00 

- dywidenda 0,00 120,00 

c) Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

Pozostałe przychody i zyski, razem 2 514,00 7 196,09 
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5. informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 

 NOTA 13 

Dane o strukturze kosztów rodzajowych 

 
2017 2018 

 
Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

zużycie mat i energii 26 212,79 38 640,05 

usługi obce 232 431,99 253 847,42 

podatki i opłaty 24 436,35 13 150,30 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 446 446,32 596 971,24 

amortyzacja 1 697,31 0,00 

pozostałe 45 465,66 52 640,24 

Razem koszty rodzajowe: 776 690,42 955 249,25 

 
 
NOTA 14 

Nazwa Darczyńcy, 

Grantodawcy lub 

Nazwa działania 

Wpływy roku 

2018; np..: 

dotacje, 

dofinansowa

nie, granty, 

darowizny, 

wpłaty 

Wpłaty z 

poprzednich 

lat, nie 

wydatkowane 

do  

31.12.2017 

(*) 

Wydatkowane 

środki na 

realizację 

programów 

Pozostało do 

wydatkowania 

na lata 

następne 

(podlegają 

rozliczeniu 

tylko dotacje, 

granty i 

darowizny 

celowe) 

Przychód 

roku 2018 

Koszt roku 

2018 

Planowane 

transze 

dofinansow

ania na 

następne 

okresy 

Fundacja im. Stefana 

Batorego -Projekt 

wg wniosku nr 

i2018A/0138/23610  

80 000,00 0,00 46 198,09 33 801,91 46 198,09 46 198,09 69 800,00 

Sigrid Rausing Trust 

umowa 3 letnia 

2018-2020 

291 492,00 0,00 127 409,84 164 082,16 127 409,84 127 409,84 574 740,00 

Sigrid Rausing Trust 

umowa z dnia 

23.05.2017 

0,00 10 968,12 10 968,12 0,00 10 968,12 10 968,12 0,00 

Open Society 

Initiative for Europe 

-numer grantu: 

OR2018-43422 

87 909,50 0,00 63 476,99 24 432,51 63 476,99 63 476,99 93 898,51 

Wpłaty 1% 359 693,08 0,00 302 556,21 0,00 359 693,08 302 556,21 0,00 

Zbiórka publiczna 

2018/2960/OR 
53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00 

The Center for 

International Private 

Enterprise (CIPE) 

27 189,39 7 555,06 37 978,52 0,00 34 744,45 37 978,52 0,00 
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Transparency 

International Czechy 

- projekt 

"Wzmocnienie 

narzędzi 

bezpośredniej 

demokracji na 

Białorusi poprzez 

transfer dobrych 

praktyk z krajów V4" 

19 552,58 0,00 20 012,91 0,00 19 552,58 20 012,91 0,00 

MAGOVOX Sp. Z o.o. 

– Darowizna celowa 
150 000,00 0,00 100 595,30 49 404,70 100 595,30 100 595,30 0,00 

FREEDOM HOUSE - 

Grant 
19 712,40 0,00 19 478,90 0,00 19 712,40 19 478,90 0,00 

Działania 

finansowane ze 

środków własnych, 

składek 

członkowskich, 

darowizn 

178 670,37 0,00 150 049,63 0,00 178 670,37 150 049,63 0,00 

Podsumowanie 1 214 272,32 18 523,18 878 777,51 271 721,28 961 074,22 878 777,51 738 438,51 

* na koszty składają się "Koszty ogólnego zarządu" w kwocie 133 593,34 zł  

 

NOTA 15   

 
2017 2018 

Pozostałe koszty Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

a) rozwiązane rezerwy  0,00 0,00 

b) pozostałe, w tym: 0,21 90,73 

    - zniszczone towary 0,00 89,80 

    - inne - zaokrąglenia 0,21 0,93 

Pozostałe koszty, razem 0,21 90,73 

 

NOTA 16   

 2 017 2 018 

 Kwota w zł i gr Kwota w zł i gr 

Koszty finansowe:  1 852,35 8 373,79 

a) od kredytów i pożyczek 1 850,88 2 308,30 

b) pozostałe odsetki 1,47 0,92 

c) ujemne różnice kursowe, w tym: 10 690,79 6 064,57 

    - zrealizowane 10 563,63 6 032,44 

    - niezrealizowane 127,16 32,13 

Koszty finansowe, razem 12 543,14 8 373,79 

 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego  

Fundusz statutowy na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł i w roku obrotowym 2018  nie uległ żadnym zmianom. 

 

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat 

uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 

wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

 

W roku 2018 SOWP otrzymała wpłaty z 1% podatku dochodowego w kwocie 359 693,08 zł, z których wydała 302 556,21 zł. 

Środki przeznaczyła na: pomoc prawną, koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, zorganizowanie spotkań i szkoleń, 

usługi informatyczne- zabezpieczenie cyfrowe serwera poczty Stowarzyszenia i kopii zapasowych, usługę dostępu do portalu 
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prawniczego. Na koszty ogólnego zarządu wydano kwotę 64.174,15 zł (w tym część czynszu lokalu, opłat eksploatacyjnych, 

usług księgowych, internet). Spłacono pożyczkę na rozwój działalności statutowej 92.000,00 zł. 

 

 

8. inne informacje 

    

Zgodnie z § 8 Statutu „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 i członkinie 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.” 

 

Wyżej wymienione cele, zgodnie z §9 statutu, stowarzyszenie realizuje w szczególności 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 i członkinie 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. 

 

W roku 2018 Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. 

W roku 2018 Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. W roku 2018 Stowarzyszenie prowadzono działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z). 

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji (85.59.B) 

 Wykonanie stron internetowych i usług z nimi związanych (63.11.Z, 62.01.Z, 63.12.Z) 

 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 

 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z) 

 

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność nieodpłatną statutową pożytku publicznego. 

 

Warszawa 06-06-2019 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Szymon Osowski                  Bartosz Wilk                                      Katarzyna Batko-Tołuć 

Prezes Zarządu                     Wiceprezes, Sekretarz                       Skarbnik 
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(Data i podpis osoby, której powierzono 
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