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• 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 TAK

Marek Adam Stelmasik Skarbnik TAK

Michał Buczyński Wiceprezes TAK

Karol Andrzej Głąb Sekretarz TAK

Małgorzata Renata Wilk Członek Zarządu TAK

Wojciech Pędzich Członek Zarządu TAK

Tomasz Andrzej Skibiński Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Juliusz Zygmunt Zieliński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Edyta 
Szymańska-Kwiecień

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Daniel Malecki Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:

    Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z 
dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
    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:

    Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju projektów opartych na 
technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim 
uprawnionym do tego użytkownikom.
    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.
    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.
    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

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na następujących obszarach:
•pozyskiwania treści dla serwisów Wikimedia, w tym współpracy z instytucjami zewnętrznymi w 
zakresie pozyskiwania treści 
•wspieraniu społeczności edytorów projektów Wikimedia
•promocji wizerunkowej projektów Wikimedia i pozyskiwania nowych wolontariuszy

Projekty pozyskiwania nowych treści

Konkurs Wiki Lubi Przyrodę którego celem było sfotografowanie dziedzictwa przyrodniczego 
znajdującego się na terenie Polski oraz przesłanie wykonanych zdjęć do Wikimedia Commons odbył się 
1–31 maja 2015. Był on częścią międzynarodowego konkursu Wiki Loves Earth. W wyniku polskiej 
części konkursu załadowano 3 959 zdjęć, z czego 48 otrzymało status zdjęcia wysokiej jakości w 
Wikimedia Commons. Jedno ze zdjęć z Polski otrzymało wyróżnienie na poziomie międzynarodowym. 

Konkurs "CEE Spring 2015" był polską częścią konkursu Wikimedia CEE Spring 2015. Konkurs polegał na 
jednoczesnym pisaniu artykułów dotyczących krajów uczestniczących w projekcie, przez społeczności 
wikipedystów w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach polskiej edycji ok 
20 uczestników napisało 693 artykuły i rozwinęły 47 wcześniej istniejących. 8 uczestników otrzymało 
cząstkowe nagrody książkowe, dwoje nagrody końcowe w postaci stypendium na Wikicamp w 
Macedonii, przy czym jedna osoba ostatecznie zrezygnowała z jej wykorzystania.

Wikiprojekt "Tygodnie Tematyczne to  konkurs, w ramach którego osoby, które w danym tygodniu 
wniosły największy wkład w tworzenie artykułów otrzymują zwrot kosztów nabycia wybranych przez 
siebie książek lub innych materiałów źródłowych do dalszego edytowania Wikipedii. W 2015 w 
konkursie uczestniczyło ok. 40 osób, które łącznie wygrały 22 nagrody. Na podobnych zasadach 
Stowarzyszenie wsparło również działający od ponad 7 lat wikiprojekt:Batuta, którego celem jest 
poprawianie uźródłowianie artykułów i wyłapywanie błędów merytorycznych. Stowarzyszenie 
ufundowało nagrody książkowe dla osób, które dodadzą najwięcej źródeł. W konkursie uczestniczyło 25
 osób, z których 6 otrzymało nagrody książkowej. 

Ekspedycje: Wikiwyprawa 2015 polegała na samochodowej podróży z Pekinu do Warszawy. Wyprawa 
została zrealizowana przez cztery osoby w sierpniu i wrześniu 2015. Jej wynikiem jest 2227 zdjęć 
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załadowanych do Wikimedia Commons. W ramah wikekspedycj samochodowo-rowerowej, w której 
uczestniczyły 4 osoby, odwiedzono w 2015 r. województwo świętokrzyskie. W jej wyniku załadowano 
do Wikimedia Commons 931 zdjęcia.  Wikiekspedycja kolejowa została przeprowadzona we współpracy 
z Fundacją PKP. Tak jak w poprzednim roku polegała na podróżowaniu pociągiem i fotografowaniu 
infrastruktury kolejowej. Ogółem w ekspedycji kolejowej uczestniczyło 6 osób, które łącznie załadowały 
do Wikimedia Commons 3748 plików i relację w Wikinews. 

Celem projektu Aktorskie interpretacje Baczyńskiego było przygotowanie nagrań wybranych utworów 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego twórczość przechodzi w 2015 roku do domeny publicznej 
przez aktorów Studia Aktorskich Interpretacji Literatury. W 2015 nagrano wybrane wiersze wojenne w 
liczbie 26.

Uruchomiono kilka nowych projektów współpracy z  muzeami, archiwami i galeriami sztuki i 
podtrzymano dotychczasowe - w 2015 roku do Wikimedia Commons załadowano ponad 11000 
obiektów pochodzących z projektów współpracy z tymi inystutucjami. W tym:
'Rok obrzędowy z Wikipedią' zorganizowany we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w 
Warszawie, dpoprowadził do napisania 30 artykułów w Wikipedii, oraz załadowania około 1000 plików 
(zdjęć, wideo, audio) w Wikimedia Commons.
Dzięki pilotażowemu projektowi 'Wikipedian-in-Residence' w Muzeum Narodowym w Warszawie 
rozpoczęto systematyczne ładowanie plików do Wikimedia Commons. 
Pomyślnie uzyskano pozwolenia i przeprowadzono masowe ładowanie 7800 plików z Archiwum Józefa 
Burszty do Wikimedia Commons.
Wolontariusze (Senat Rzeczypospolitej Polskiej) oraz pracownicy(AGAD, APP, APŁ)  załadowali 
najciekawsze pliki ze zbiorów swoich instytucji do Wikimedia Commons (po kilkaset obiektów); kilka 
nowych instytucji (Muzeum Sztuki w Łodzi, Europejskie Centrum Solidarności) rozpoczęło działania 
partnerskie udostępniając po kilkadziesiąt plików.

Działania na rzecz wolontariuszy projektów Wikimedia 

W 2015 r. trwała kolejna edycja Wikigrantów. W jej ramach przyjęto 47 wniosków na łączną kwotę 
9680,22 PLN. Na koniec 2015 r. zrealizowane było 31 projektów. Łącznie projekty z 2015 roku 
przyniosły 1520 artykułów nowych w polskojęzycznej Wikipedii, około 5460 plików załadowanych na 
Commons, 400 haseł w Wikisłowniku, 8 reportaży na Wikinews, a także zeskanowana jedna książka na 
Wikiźródłach. 

Doroczna konferencja Wikimedia Polska odbyła się 12-14 czerwca 2015 w Gdańsku. Uczetniczyło w niej 
78 osób, w tym 7 gości z zagranicy. W ramach konferencji wygłoszono 19 wykładów, odbyto Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszyszenia oraz ceremonię rozdania nagród ProWikimedia. 

Stowarzyszenie ufundowało 8 stypendiów dla polskich wikimedian oraz 2 dla zagranicznych na wyjazd 
na Wikimanię 2015, która odbyła się w lipcu w Mexico City. W trakcie konferencji było prowadzone 
stoisko naszego Stowarzyszenia na tzw. "Chapters Village". 

Stowarzyszenie ufundowało wsparcie finansowe dla 4 spotkań lokalnych - lokalne obchodzy 14 urodzin 
Wikipedii oraz 2 "Wikigrile", które odbyły się w Poznaniu. 

Polska delegacja na CEE Meeting 2015, który miał miejsce 10-13 września w Voore Puhkekeskus w 
Estonii liczyła 6 osób. Każda z delegowanych osób wygłosiła co najmniej jeden wykład (jedna osoba 
wygłosiła 3, dwie osoby wygłosiły po 2). Ponadto biuro Stowarzyszenia wsparło konferencję logistycznie 
drukując materiały i znaczki.

Działania promocyjno/wizerunkowe

W 2015 Stowarzyszenie wsparło i współorganizowało 26 warsztatów, w których uczestniczyło łącznie 
nie mniej niż 300 osób. Były to zarówno warsztaty skierowane do ogółu, jak i kilka warsztatów 
skierowanych do ściśle określonych grup. 

Od 2011 r. po kraju jeździ wystawa najlepszych zdjęć z Wikimedia Commons, które zostały wybrane w 
konkursie "Picture of the Year". Podobny charakter ma wystawa "Wiki Lubi Zabytki", na którą się składa 
36 zdjęć na planszach w formacie A1, które pochodzą z konkursu WLZ. W 2015 obie wystawy były 
prezentowane tylko dwa razy - w Kolnie i Łomży, ze względu na brak zainteresowania ich 
organizowaniem podmiotów zewnętrznych. W obu miejscach przy okazji wystaw zorganizowano też 
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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)

10000000

10

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

wikiwarsztaty. 

Nagroda ProWikimedia miała na celu wyróżnienie najciekawszych i najbardziej inspirujących projektów 
realizowanych przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Wyboru (na podstawie dostarczonej przez Zarząd i 
Biuro prasowe listy i opisu projektów) dokonało zewnętrzne jury złożone z przedstawicieli świata 
mediów, instytucji kultury i środowisk otwartościowych oraz z przedstawiciela Zarządu. Nagroda 
została wręczona w Europejskim Centrum Solidarności podczas Konferencji Wikimedia Polska 2015 w 
Gdańsku. 

W 2015 Stowarzyszenie zamówiło wykonane następujących broszur i gadżetów: 
•Broszura ogólna Stowarzyszenia została zaprojektowana i wydrukowana w 5000 egz.
•300 T-shirtów z logo Wikipedii (w różnych kolorach i rozmiarach)
•1000 smyczek z logo Wikipedii
•2000 zakładek promujących edytowanie
•1000 tekturowych długopisów z logo Wikipedii
•ok 200 buttonów z różnego rodzaju logo wikimediowymi, produkowanymi w biurze Stowarzyszenia w 
miarę potrzeb.
•Broszury promocyjne GLAM i promujące poszczególne projekty w językach polskim i angielskim 
drukowane w biurze w małych seriach w miarę potrzeb (łącznie ok. 200 egzemplarzy)
Materiały te były wykorzystywane w bieżącej działalności Stowarzyszenia.

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

Druk: MPiPS 4

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


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Wspieranie rozwoju 
serwisów Wikimedia 
poprze fundowanie 
wikigrantów w wyniku 
której powstało 1520 
artykułów 
polskojęzycznej 
Wikipedii i załadowano 
około 5460 plików do 
Wikimedia Commons.   
Współpraca z 
archiwami, muzeami i 
galeriami sztuki., w 
wyniku której 
przeprowadzono 
kilkanaście szkoleń i 
akcji wspólnego pisania 
artykułów do Wikipedii 
przez wolontariuszy i 
pracowników instytucji. 
Organizacja szkoleń dla 
osób chcących 
rozpocząć edytowanie 
projektów Wikimedia, 
w których uczestniczyło 
ponad 300 osób, w tym 
dla młodzieży szkolnej i 
studentów. Organizacja 
konkursów 
tematycznych: CEE 
Spring 2015 i tygodni 
tematycznych, w 
ramach których 
powstało łącznie ponad 
1000 artykułów w 
Wikipedii. 
Ufundowanie 18 
stypendiów na wyjazdy 
na konferencje 
zagraniczne.

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

Współpraca z 
archiwami, muzeami i 
galeriami sztuki., w 
wyniku której 
przeprowadzono 
załadowano do 
Wikimedia Commons 
ponad 110 000 plików i 
napisano ponad 100 
artykułów w Wikipedii. 
W tym: projekt 'Rok 
obrzędowy z Wikipedią' 
we współpracy z 
Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w 
Warszawie, projekt 
„Wikipedysta 
Rezydent” w Muzeum 
Narodowym w 
Warszawie, regularna 
współpraca z Archiwum 
Józefa Burszty, 
Senatem 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, Archiwum 
Głównym Akt Dawnych, 
Archiwum 
Państwowym w 
Pozaniu oraz okazjonala 
z Archiwum 
Państwowym w Łodzi, 
Muzeum Sztuki w Łodzi 
i  Europejskim Centrum 
Solidarności.

91.02.Z
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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Stowarzyszenie 
zorganizowało pod 
patronatem 
Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.  
Konkurs Wiki Lubi 
Przyrodę którego celem 
było sfotografowanie 
dziedzictwa 
przyrodniczego 
znajdującego się na 
terenie Polski oraz 
przesłanie wykonanych 
zdjęć do Wikimedia 
Commons odbył się 1–
31 maja 2015. Był on 
częścią 
międzynarodowego 
konkursu Wiki Loves 
Earth. W wyniku 
polskiej części konkursu 
załadowano 3 959 
zdjęć, z czego 48 
otrzymało status 
zdjęcia wysokiej jakości 
w Wikimedia 
Commons, co dało nam 
8. miejsce w ogólnym 
rankingu 
międzynarodowym. 
Jedno ze zdjęć z Polski 
otrzymało wyróżnienie 
na poziomie 
międzynarodowym.

91.04.Z
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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) 749,836.89 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 745,209.27 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4,627.62 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: 32,092.14 zł

3,514.69 zł

18,577.45 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 369,580.86 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 348,163.89 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 236,342.28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 955,058.01 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 488,203.99 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

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: 508,866.99 zł 488,203.99 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

508,866.99 zł 488,203.99 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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Konferencja Wikimedia Polska 64,642.24 zł

2 Wikiwyprawa 2015 28,000.00 zł

3 Wikiekspedycja kolejowa 9,516.83 zł

4 Konkurs Wiki Lubi Przyrodę 18,052.74 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

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby 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)

4.0 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)

1.3 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

7.00 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

5.00 osób

2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 160,406.57 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

62,158.31 zł

62,158.31 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 98,248.26 zł

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

98,248.26 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 98,248.26 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

9.00 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

1.00 osób

8.00 osób

24.00 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

22.00 osób

2.00 osób
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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

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

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)

13,367.21 zł

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)

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

6,305.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

Marek Stelmasik - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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