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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ Ulica TUWIMA Nr domu 95 Nr lokalu 15

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-031 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-278-40-54

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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Prezes Zarządu: Tomasz Ganicz
Wiceprezes: Michał Buczyński
Skarbnik: Marek Stelmasik
Sekretarz: Karol Głąb
Członek zarządu: Natalia Szafran-Kozakowska 
Członek zarządu: Maciej Król
Członek zarządu: Daniel Malecki

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Juliusz Zieliński 
Członek Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Kwiecień
Członek Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Wilk

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

I. Projekty pozyskiwania nowych treści
1. Wikiekspedycje – są to wyprawy edytorów projektów Wikimedia w wybrane, 
słabo opisane i sfotografowane obszary Polski celem zgromadzenia 
dokumentacji fotograficznej i faktograficznej. W 2012 roku odbyły się łącznie 3 
ekspedycje: w północnej i południowej części województwa warmińsko-
mazurskiego oraz do USA; wyprawy te zaowocowały łącznie ponad 6 tysiącami 
unikalnych fotografii zabytków, miejscowości i pomników przyrody. W 
Wikiekspedycjach uczestniczyło łącznie 16 osób. Liderami projektu byli: Paweł 
Marynowski i Adam Kliczek.
2. Wiki Lubi Zabytki – konkurs fotograficzny polegający na dokumentowaniu 
zabytków na obszarze Polski. Była to polska edycja ogólnoświatowej inicjatywy 
„Wiki Loves Monuments”. Wiki Lubi Zabytki uzyskało wsparcie Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa i było realizowane we współpracy z Opolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w 
Katowicach oraz Collegium Artium z Lublina. W konkursie wzięło udział 678 
uczestników, którzy w ramach konkursu przesłali 51 201 zdjęć. Polska edycja 
konkursu zajęła pierwsze miejsce w kategorii liczby przesłanych zdjęć i liczby 
przesłanych megabajtów wśród analogicznych konkursów Wiki Loves 
Monuments. 8 grudnia odbyło się Uroczyste zakończenie konkursu Wiki Lubi 
Zabytki 2012. Pokłosiem Konkursu była też Wystawa zdjęć finalistów konkursu 
Wiki Loves Monuments na Dworcu Centralnym w Warszawie
3. Projekt Wilamowice – jego celem jest opracowanie słownika języka 
wilamowskiego, który gromadziłby możliwie największą liczbę słów, zwłaszcza 
tych do tej pory nigdzie nieopisanych, na których spisanie jest teraz ostatnia 
chwila, gdyż liczba mówiących w tym języku szybko spada, a znający go to 
głównie ludzie starsi. Wikipedyści podjęli współpracę z Panem Józefem Garą, 
który udostępnił na wolnych licencjach swoją twórczość, która została 
umieszczona w Wikiźródłach i nagrał brzmienie ponad 2000 słów, które są 
stopniowo ładowane do Wikimedia Commons
4. WikiSkaner – nabyto profesjonalny skaner do skanowania negatywów i 
slajdów, za pomocą którego wykonano cyfrowe kopie archiwalnych zdjęć 
dostarczonych przez wikipedystów i osoby postronne.
5. Wikigranty – jest to system mini-grantów dla edytorów Wikipedii i projektów 
siostrzanych na pokrycie kosztów pozyskiwania materiałów źródłowych – 
głównie książek, map, słowników itp. W 2012 roku przyznano 18 tego rodzaju 
grantów. Wikigranty były przyznawane przez specjalnie do tego powołaną 
komisję.
6. Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews – regularne wizyty w 
Sejmie, KPRP i KPRM celem powiększania materiałów autorskich dla Wikinews 
(wywiady, relacje, fotoreportaże) – realizatorem był użytkownik Plogi. W 
rezultacie projektu powstało 28 relacji w Wikinews z różnego rodzaju wydarzeń 
państwowych i załadowano kilkaset zdjęć do Wikimedia Commons.
7. Szkoła pod Żaglami – projekt polegał na współpracy z Fundacją Szkoła Pod 
Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. W trakcie rejsu jego uczestnicy 
przekazywali relacje, na podstawie których napisano kilkanaście informacji w 
Wikinews oraz udostępniono ponad 321 zdjęć z rejsów w Wikimedia Commons. 
Efektem tej współpracy jest także wzbogacenie o ilustracje haseł w Wikipedii 
związanych z żeglarstwem.
8. Współpraca ze Stowarzyszeniem "Archivum Patriae" – w ramach współpracy 
załadowano do Wikimedia Commons ponad 1000 skanów wysokiej 
rozdzielczości rozmaitych dokumentów historycznych pochodzących z Archiwum 
Akt Dawnych. Stowarzyszenie Wikimedia Polska udzieliło wsparcia 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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technicznego i merytorycznego przy rozpoczęciu tego projektu, obecnie jest on 
realizowany samodzielnie przez "Archivum Patriae", przy minimalnym wsparciu 
organizacyjnym Wikimedia Polska.

II. Działania na rzecz wolontariuszy
1. Stypendia – Stowarzyszenie ufundowało szereg stypendiów na wyjazdy na 
konferencje związane projektami Wikimedia, w tym: warsztaty na temat projektu 
Wiki Loves Monuments w Kijowie i Brnie, spotkanie partnerów Wikimedia w 
Berlinie, Wikimanię 2012 w Waszyngtonie, Spotkanie Wikimedia Centralnej i 
Wschodniej Europy w Belgradzie, Konferencję Wikimedia Rosja w Moskwie, 
oraz Konferencję Wikimedia Polska 2012 w Łodzi. Stypendia były ufundowane 
łącznie dla: 24 osób z Polski i 20 osób z zagranicy. Stypendia były przyznawane 
w systemie konkursowym przez specjalnie do tego celu ustanowione komisje.
2. Konferencja Wikimedia Polska 2012 – to doroczna konferencja, która co roku 
gromadzi ok. 100 uczestników – zarówno edytorów Wikipedii jak i osób 
zainteresowanych przyjrzeniem się projektom Wikimedia od środka. W 2012 
roku konferencja odbyła się w Łodzi i zgromadziła 92 uczestników. W ramach 
konferencji odbyło się 8 wykładów i 3 panele dyskusyjne.
3. GDJ 2012 – były to warsztaty i spotkanie techniczne edytorów Wikipedii, 
mające na celu podjęcie prac nad najgorętszymi problemami polskojęzycznej 
Wikipedii i jej projektów siostrzanych. Uczestnicy GDJ podzielili się na grupy 
robocze, które wspólnie pracowały nad wcześniej ustalonymi problemami. Były 
to: reorganizacja systemu pomocy, systemu traktowania początkujących 
edytorów oraz obsługi próśb kierowanych przez czytelników. W spotkaniu 
uczestniczyło 23 wikipedystów.
4. Stoisko na Open'Air Festival – w 2012 roku organizatorzy Open'er Festival – 
największego komercyjnego festiwalu muzycznego w Polsce – umożliwili nam 
promocję współtworzenia Projektów Wikimedia wśród ogromnej liczby młodych 
ludzi. Nasze stoisko w Strefie NGO cieszyło się ogromną popularnością. 
Wszystkim zainteresowanym pokazaliśmy jak mogą współtworzyć hasła w 
Wikipedii i Wikisłowniku.
5. Akcja "Zostań autorem hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii!" – akcja 
polegała na przyznaniu nagród za napisanie artykułów nr 900 000 - 900 004 w 
polskiej Wikipedii. Większość uczestników akcji, aby zwiększyć 
prawdopodobieństwo tego, że to ich artykuł będzie nagrodzonym przygotowała 
serię artykułów, które następnie szybko dodawały w momencie, gdy licznik 
artykułów Wikipedii zbliżał się do docelowej liczby. Dzięki tej akcji udało się 
zwrócić uwagę osób z zewnątrz, że każdy może pisać nowe hasła w Wikipedii. 
Nasze działania także wzmocniły przekaz do mediów, że polskojęzyczna 
Wikipedia świętuje osiągnięcie kolejnego milowego kroku.
6. Wikiwarsztaty – jest to seria warsztatów poświęconych projektom Wikimedia. 
Dzięki nim każdy może dowiedzieć się jak wygląda praca w projektach od 
środka, bliżej zapoznać się z ich tematyką i społecznością oraz doświadczyć, jak 
to jest być uczestnikiem wybranego projektu. W 2012 odbyło się łącznie 10 
wikiwarsztatów skierowanych do bardzo różnych grup osób – od uczniów 
gimnazjum w Bytomiu, po pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie.

III. Działania promocyjno/wizerunkowe
1. Materiały promocyjne – Stowarzyszenie przygotowało i wydrukowało dwie 
broszury o Wikipedii: "Witamy w Wikipedii" i "Wikipedia Krok po Kroku", obie w 
nakładzie 3000 egzemplarzy oraz broszurę "Anatomia Wolnych Licencji" w 
nakładzie 1000 egzemplarzy oraz 1000 egzemplarzy ulotki dotyczącej wystawy 
POTY i Wiki Lubi Zabytki. Ponadto zamówiono różnego rodzaju gadżety 
promocyjne: 250 koszulek, 1000 smyczek, 250 toreb, 500 ołówków i ok. 500 
buttonów. Materiały te są używane w czasie warsztatów i innych wydarzeń 
promocyjnych. 
2. Wystawa fotografii POTY – to wędrująca wystawa najlepszych zdjęć z 
Wikimedia Commons – siostrzanego projektu Wikipedii, w którym gromadzone 
są zdjęcia, grafiki i inne multimedia. W 2012 roku wystawa gościła m.in. w 
Bytomiu, Wrześni, Chorzowie, Pile, Lublinie, Łodzi, Gdyni i Spocie. Wystawa jest 
też okazją do organizowania przy niej warsztatów edytowania Wikipedii i jej 
projektów siostrzanych.
3. Wykłady – Członkowie Stowarzyszenia wygłosili 6 wykładów dotyczących 
projektów Wikimedia na zewnętrznych konferencjach.

IV. Działania na rzecz promocji generowania otwartych treści edukacyjnych
1. Koalicja Otwartej Edukacji
2. Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), 
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która zrzesza kilkanaście polskich organizacji i uczelni tworzących i 
udostępniających zasoby edukacyjne na wolnych licencjach. Koalicja działa na 
rzecz zmian prawnych i instytucjonalnych mających ułatwiać i wspierać tego 
rodzaju działalność edukacyjną. W ramach działań KOED Stowarzyszenie 
współorganizowało Dzień Domeny Publicznej, a także dwa szkolenia dla osób 
planujących uruchomienie własnych projektów generujących otwarte zasoby 
edukacyjne oraz uczestniczyło w przygotowaniu i produkcji materiałów 
informacyjnych na temat tego rodzaju projektów i zasobów. Ponadto 
Stowarzyszenie opiniowało kilka projektów ustaw i rozporządzeń, w tym 
nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej, dyrektywy EU o utworach osieroconych, 
nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
3. Współpraca z OpenStreetMap Polska – Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
współpracowało z OpenStreetMap Polska przy organizacji Wikiekspedycji, 
ufundowało specjalną nagrodę rzeczową w konkursie dodawania lokalizacji 
zabytków w ramach Wiki Lubi Zabytki. Ponadto biuro Stowarzyszenia Wikimedia 
Polska jest adresem korespondencyjnym Stowarzyszenia OpenStreetMap 
Polska.

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

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

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

1. Działalność wspomagająca edukację
2. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.60.Z

58.11.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 518,358.30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 507,822.69 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

Druk: MPiPS 7

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


0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,534.40 zł

1,197.55 zł

9,336.85 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1.21 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 360,011.40 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 289,665.05 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Konferencja Wikimedia Polska 29,475.50 zł

2 Wikiekspedycje 21,680.72 zł

3 Wiki Lubi Zabytki 16,397.56 zł

4 GDJ 2012 7,867.33 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 303,396.27 zł 289,665.05 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

229,404.95 zł 228,908.57 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

60,756.48 zł 60,756.48 zł

0.00 zł 0.00 zł

13,234.84 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

3.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.3 etatów

6.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

125.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 19 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 39,510.50 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

33,794.50 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5,716.00 zł

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

5,716.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5,716.00 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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

411.57 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,800.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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