
                      
Ministerstwo Pracy

                      i Polityki 
Społecznej
                    

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica TUWIMA Nr domu 95 Nr lokalu 15

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-031 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu +48 790 290 842

Nr faksu E-mail zarzad@wikimedia.pl Strona www http://pl.wikimedia.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-03-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10011189000000 6. Numer KRS 0000244732

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

Tomasz Ganicz Prezes Zarządu TAK

Michał Buczyński Wiceprezes TAK

Marek Stelmasik Skarbnik TAK

Wojciech Pędzich Sekretarz TAK

Jarosław Błaszczak członek Zarządu TAK

Tomasz Skibiński członek Zarządu TAK

Małgorzata Wilk członkini 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

Juliusz Zieliński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karol Głąb członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Król członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:
1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z 
dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju projektów opartych na 
technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim 
uprawnionym do tego użytkownikom.
2. Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości 
wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free 
Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
3. Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów 
internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, 
Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., 
zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w języku polskim 
oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź 
narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
4. Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie działało w 2016 r. w 4 głównych obszarach:

1.Własne projekty pozyskiwania treści dla projektów Wikimedia
2.Projekty digitalizacyjne i inne z instytucjami pamięci narodowej
3.Działania wspierające wolontariuszy projektów Wikimedia
4.Działania promocyjno/wizerunkowe mające na celu pozyskiwanie nowych wolontariuszy

1. Własne projekty pozyskiwania nowych treści

Wikigranty
W 2016 roku trwała kolejna edycja Wikigrantów. W jej ramach przyjęto i skierowano do realizacji 53 
wnioski na łączną kwotę około 14 tysięcy złotych. Według stanu na styczeń 2017 roku zrealizowane 
było w całości 37 projektów. Łącznie projekty przyniosły około 1130 artykułów w Wikipedii oraz około 
7000 plików multimedialnych.

Wikiekspedycje
W 2016 odbyły się 2 Wikiekspedycje: 
Tzw. "Opolska", która była łączna inicjatywą Wikimedia CZ i WMPL. Dotyczyła ona rejonu czeskiego 
Śląską i naszego Dolnego Śląska W jej ramach wykonano i załadowano ponad 1800 zdjęć
Motoryzacyjna skupiła się na fotografowaniu muzeów pojazów i zakładów przemysłowych 
produkujących samochody. W jej efekcie załadowano ponad 600 zdjęć: 

Konkurs Wakacje z Wikipedią
Wakacje z Wikipedią było konkursem fotograficznym, organizowanym we współpracy z PTTK, z kilkoma 
kategoriami nagród: zabytki, natura i sztuka w publicznej przestrzeni. Uczestniczyło w nim 243 osób, 
które łącznie załadowały ponad 4000 zdjęć. 

Owidiusz i Baczyński – projekty nagrywania audio
Obydwa projekty, były kontynuacją rozpoczętych jeszcze w zeszłym roku projektów nagrywania 
reżyserowanych i wykonywanych przez zawodowych aktorów odczytań otworów literatury pięknej. 
Nagrano i użyto w Wikipedii  45 utworów Baczyńskiego i 3 dłuższych poematów Owidiusza 
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CEE Spring 2016
Konkurs CEE Spring to międzynarodowy konkurs na wzbogacanie Wikipedii o nowe hasła związane z 
Europą Środkową i Wschodnią. W 2016 zorganizowaliśmy konkurs w polskiej Wikipedii oraz braliśmy 
udział w międzynarodowym gronie organizacyjnym. W polskiej edycji konkursu wzięło udział 40 
uczestników  którzy stworzyli 843 hasła i rozbudowali 69. 

Konkurs Tygodnie Tematyczne
Projekt kontynuowany w 2016 roku w ramach polskiej Wikipedii. Efektem 41 edycji z 2016 roku jest w 
szczególności blisko 4200 nowych artykułów i ponad 850 artykułów poprawionych. 

2. Projekty współpracy z insytucjami pamięci narodowej
Na tym polu kontynuowano projekty współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Europejskim Centrum Solidarności, Małopolskim Instytutem 
Kultury,  Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Motoryzacji w Nieborowie, Kancelarią Senatu RP,  
Archiwami Państwowymi w Poznaniu i Łodzi,  Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem i Zachętą – 
Narodową Galerią Sztuki. W ich rezultacie pozyskano przeszło 6000 zdjęć i grafik, które posłużyły do 
ilustracji kilkuset artykułów w polskiej Wikipedii, a także Wikipedii w innych językach. Oprócz tego 
Stowarzyszenie współorganizowało  konferencję "Muzeum cyfrowe" we współpracy z Muzeum 
Narodowym w Warszawie.

3. Działania na rzecz wolontariuszy

Konferencja Wikimedia Polska
Doroczna konferencja Wikimedia Polska odbyła się 3-5 czerwca 2016 roku w Lublinie. Uczestniczyły w 
niej 72 osoby, z który 6 było z zagranicy. W ramach konferencji wygłoszono 18 wykładów, odbyło się 
także Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Zlot Zimowy 2016 i Obchody 15-lecia Wikipedii
Roboczy zlot zimowy odbył się 15-17 stycznia 2017 roku w Hotelu nad Mrogą pod Brzezinami. 
Uczestniczyło w nim 39 osób. Na program złożyło się: 8 warsztatów i 3 wykłady, jak również wiele 
dyskusji i warsztatów. Zlot był poprzedzony obchodami 15 lat Wikipedii, które odbyły się w Zachęcie w 
Warszawie, miały charakter otwarty i uczestniczyło w nich około 45 osób

Stypendia na Wikimanię 
Stowarzyszenie ufundowało 4 stypendia dla polskich i 2 dla zagranicznych wikimedian na Wikimanię 
2016, która odbyła się w czerwcu w Esino Lario we Włoszech. 

CEE Meeting 2016
6 reprezentantów Stowarzyszenia wzięło udział w Wikimedia CEE Meeting, które miało miejsce we 
wrześniu 2016 roku w Armenii

4. Działania promocyjne/pozyskiwanie wolontariuszy

Wikiwarsztaty – koszty rozłożone w różnych projektach
W 2016 Stowarzyszenie wsparło i współorganizowało 15 warsztatów, w których uczestniczyło łącznie 
około 300 osób. 

Projekty akademickie
W 2016 Stowarzyszenie przejęło na siebie organizację projektu akademickiego na Wydziale Biologii 
UW. W ramach projektu studenci odbyli intensywne zajęcia wprowadzające do edycji haseł 
biologicznych w Wikipedii, a następnie napisali lub znacząco rozbudowali 71 artykułów na temat 
rozmaitych taksonów. 

Dzień Domeny Publicznej 2016
Współorganizowaliśmy Dzień Domeny Publicznej, który odbył się w klubie Solec 44 w Warszawie, w 
styczniu 2016. W jego trakcie odbył się warsztat edytowania projektów Wikimedia, i prezentacja o 
Wikiźródłach. W spotkaniu uczestniczyło ok 100 osób.

Gadżety i broszury
W 2016 Stowarzyszenie kontynuowało produkcję i uzupełnianie potrzebnych materiałów 
promocyjnych, które były wykorzystywane w wielu działaniach Stowarzyszenia:
1000 zakładek magnetycznych z logo Wikimedia i zdjęciami z domeny publicznej pozyskanymi dzięki 
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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 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)

1000000

23

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

współpracy z Narodowym Muzeum w Warszawie;
500 broszur o projekcie Faras (częściowo finansowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie)
2000 pocztówek ze zdjęciami, które otrzymały nagrody w ramach konkursu Wiki Lubi Przyrodę (za 
pieniądze z grantu WMF, w ramach współpracy z Wikimedia Ukraine)
2000 nalepek z logo projektów Wikimedia
ok 200 przypinek z logo projektów Wikimedia i okolicznościowymi (produkowane w biurze w miarę 
potrzeb)
W niewielkich nakładach, w miarę potrzeb ulotki informujące o projektach GLAM (ok 200 egzemplarzy)

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Wspieranie projektów 
Wikimedia poprzez 
fundowanie 
minigrantów: w 2016 
przyznano 53 granty, w 
wyniku których 
powstało 1130 
artykułów w Wikipedii 
oraz około 7000 plików. 
Stowarzyszenie 
zorganizowało dwa 
konkursy edycyjne  w 
Wikipedii trwający 2 
miesiące CEE Spring (40 
uczestników  którzy 
stworzyli 843 hasła i 
rozbudowali 69.) oraz 
całoroczny „Tygodnie 
Tematyczne”  (4200 
nowych artykułów i 
ponad 850 artykułów 
poprawionych). W 2016 
Stowarzyszenie wsparło 
i współorganizowało 15 
warsztatów, w których 
uczestniczyło łącznie 
około 300 osób.  
Warsztaty te były 
skierowane m.in. do: 
młodzieży licealnej, 
pracowników bibliotek, 
pracowników instytucji 
kultury, studentów. 
Stowarzyszenie 
ufundowało łącznie 22 
stypendia na wyjazdy 
na krajowe i 
zagraniczne 
konferencje. W 2016 
Stowarzyszenie przejęło 
na siebie organizację 
projektu akademickiego 
na Wydziale Biologii 
UW. W ramach 
projektu studenci 
odbyli intensywne 
zajęcia wprowadzające 
do edycji haseł 
biologicznych w 
Wikipedii, a następnie 
napisali lub znacząco 
rozbudowali 71 
artykułów na temat 
rozmaitych taksonów 
biologicznych.

85.60.Z
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kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Na tym polu 
kontynuowano projekty 
współpracy z Muzeum 
Narodowym w 
Warszawie, 
Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w 
Warszawie, 
Europejskim Centrum 
Solidarności, 
Małopolskim 
Instytutem Kultury,  
Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeum Motoryzacji w 
Nieborowie, Kancelarią 
Senatu RP,  Archiwami 
Państwowymi w 
Poznaniu i Łodzi,  
Muzeum Tatrzańskim w 
Zakopanem i Zachętą – 
Narodową Galerią 
Sztuki, które polegały 
na wspólnych 
działaniach 
digitalizacyjnych 
zasobów, ładowania ich 
do Wikipedii i pisania 
wspólnie z 
pracownikami muzeum 
bądź ulepszania 
artykułów. W 2016 r. w 
ramach wszystkich 
współprac pozyskano 
przeszło 6000 zdjęć i 
kilkaset artykułów. 
Oprócz tego 
Stowarzyszenie 
współorganizowało  
konferencję "Muzeum 
cyfrowe" we 
współpracy z Muzeum 
Narodowym w 
Warszawie. Jedna z 
form współpracy – 
projekt „Faras” 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie otrzymał 
wyróżnienie Sybilla 
2017 – w kategorii 
„digitalizacja”.

91.02.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

turystyka i krajoznawstwo Wakacje z Wikipedią 
było konkursem 
fotograficznym, 
organizowanym we 
współpracy z PTTK, z 
kilkoma kategoriami 
nagród: zabytki, natura 
i sztuka w publicznej 
przestrzeni. 
Uczestniczyło w nim 
243 osób, które łącznie 
załadowały ponad 4000 
zdjęć. Stowarzyszenie 
zorganizowało 2 
wyprawy 
krajoznawczo/dokumen
tacyjne. Pierwsza, po 
Opolszczyźnie i czeskim 
śląsku, zorganizowana 
razem z Wikimedia 
Czechy przyniosła 1800 
zdjęć dla Wikipedii. 
Druga – skupiła się na 
muzeach 
motoryzacyjnych w 
całym kraju i przyniosła 
ponad 600 zdjęć

79.90.B
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 905,258.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 901,615.65 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3,642.66 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,951.73 zł

3,002.67 zł

12,949.06 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 328,962.50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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 773,428.04 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 448,466.66 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 560,344.08 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 406,862.32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 494,753.33 zł 448,466.66 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

494,753.33 zł 448,466.66 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Projekty współpracy z instytucjami pamięci narodowej 51,900.00 zł

2 Konferencja Wikimedia Polska 45,000.00 zł

3 Wikigranty 12,000.00 zł

4 Konkurs Wakacje z Wikipedią 21,000.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 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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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 świadczące usługi 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)

5.0 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)

4.3 etatów

5.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

122.00 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 
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)

8.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

5.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 187,297.62 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

176,787.37 zł

176,787.37 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 10,510.25 zł

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

187,297.62 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 187,297.62 zł

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

0.00 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)

0.00 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)

15,608.14 zł

3.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

1.00 osób

19.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

18.00 osób

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

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

0.00 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

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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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)

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

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

4,784.53 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

organizacji

Tomasz Ganicz, prezes Zarządu
Wojciech Pędzich, sekretarz.

20.05.2017
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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