Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

9 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
9 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
9 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe
odpowiedzi znakiem X;
9 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak
myślnika (-);
Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj: Polska

Gmina Łódź

Ulica

Miejscowość Łódź

Nr faxu

Województwo łódzkie

Powiat łódzki

Nr domu 95

Nr lokalu 15

Kod pocztowy: 90-031

Poczta Łódź

Nr telefonu: 42 278 40 54

E-mail: zarzad@eikimedia.pl

Strona www: http://pl.wikimedia.org

Juliana Tuwima

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

100111890

2005-11-15
2007-03-28
6. Numer KRS

1

0000244732

Tomasz Ganicz – Prezes Zarządu
7. Skład organu zarządzającego organizacji

Marek Stelmasik - Wiceprezes Zarządu

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
Paweł Drozd - Czł. Skarbnik Zarządu, Agnieszka Kwiecień - Czł. Zarządu, Sekretarz
zarządzającego)
Daniel Malecki, Maciej Król, Patryk Korzeniecki – Członkowie Zarządu

Juliusz Zieliński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Małgorzata Wilk – członek Komisji Rewizyjnej

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

Piotr Cywiński – członek Komisji Rewizyjnej

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

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

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

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)

1. Edukacja na wszystkich poziomach kształcenia.
2. Nauka i oświata
3. Kultura, sztuka propagowanie dziedzictwa
kulturowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1. Pozyskiwanie zasobów dla projektów Wikimedia
1.1. Wikigranty (prowadzone przez 4 osobową komisję)
Wikigranty to system mini-grantów przyznawanych edytorom Wikipedii i projektów siostrzanych.
W ramach programu Wikigrantów Stowarzyszenie pokrywa koszty pośrednie realizacji
niewielkich projektów: przejazdy, opłaty za dostęp do archiwów i muzeów, wejściówki
na koncerty lub targi, koszty kopiowania i fotografowania oraz koszty pozyskania materiałów
i literatury źródłowej. Decyzje o przyznaniu finansowania podejmowała Komisja Konkursowa
powołana przez Zarząd, zgodnie z przyjętym regulaminem. W trakcie trwania VII edycji, czyli
od 1 lutego 2011 do 31 grudnia 2011, rozpatrzono 19 wniosków, z czego 16 projektom
przyznano finansowanie, co stanowi 84% wszystkich wniosków. Jeden projekt odrzucono, dwa
zostały wycofane przez wnioskodawców. Łącznie wsparcie uzyskało 15 wikimedian.
1.2. Wikiekspedycje (prowadzone przez Karola Głąba i 16 wolontariuszy)
Wikiekspedycje to wyprawy edytorów projektów Wikimedia w wybrane, słabo opisane
i sfotografowane obszary Polski. Ich celem jest zgromadzenie na miejscu dokumentacji
fotograficznej i faktograficznej. W 2011 roku odbyły się łącznie 4 ekspedycje: na Mazowszu (2
uczestników, 2 dni), w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (3 uczestników, 3 dni), w rejonie
Zamościa (3 uczestników, 8 dni) i w Bieszczadach (8 uczestników, 10 dni). Wyprawy te
zaowocowały łącznie ponad 3 tysiącami unikalnych fotografii zabytków, miejscowości i
pomników przyrody oraz kilkuset poszerzonymi artykułami w Wikipedii.
1.3 LabPstryk 2011 (prowadzone przez Karola Głąba i trzech innych wolontariuszy)
W ramach projektu LabPstryk 2011 (http://pl.wikimedia.org/wiki/LabPstryk_2011) wykonana
została dokumentacja fotograficzna aparatury biochemicznej. Projekt zrealizowany został przez
polskich wikipedystów w Instytucie Biologii Molekularnej i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie.
Efektem projektu było uzyskanie ponad 420 wysokiej jakości zdjęć unikalnego sprzętu
naukowego. Zdjęcia przesłane są do Wikimedia Commons.
1.4. Wiki Lubi Zabytki 2011 (prowadzone przez Tomasza Kozłowskiego i kilkunastu
innych wolontariuszy)
Wiki Lubi Zabytki 2011 to konkurs fotograficzny polegający na dokumentowaniu zabytków na
obszarze Polski. Była to polska edycja ogólnoeuropejskiej inicjatywy „Wiki Loves Monuments”.
W ramach projektu do Wikimedia Commons przesłano ponad 16 700 zdjęć zabytków z całego
kraju. Ponad 350 nowych uczestników zaangażowało się w działania konkursowe i
zarejestrowało w Wikimedia Commons. Konkurs uzyskał patronat Ministerstwa Kultury i
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
2. Działania edukacyjne i promocyjne
2.1. Konferencja Wikimedia Polska 2011 (prowadzona pod kierownictwem Juliusza
Zielińskiego)
Konferencja odbyła się w dniach 18-20 marca 2011 r. we Wrocławiu w hotelu Tumskim.
Zgromadziła około 100 uczestników, w tym przedstawicieli zagranicznych projektów Wikimedia.
Stowarzyszenie przyznało 8 stypendiów dla przedstawicieli WIkimedia Ukraina, Wikimedia
Rosja, Wikimedia Czechy, oraz wolontariuszom z Białorusi. Odbyło się 15 wykładów, w tym 3 w
języku angielskim, 1 w języku rosyjskim i 1 w ukraińskim. Prezentacje były rejestrowane przez
Radio Wnet, a zapisy audio zostały udostępnione do odsłuchania w Internecie. Szczególnym
wydarzeniem podczas konferencji był wykład dyrektora Ossolineum Adolfa Juzwenko „Spór o
Ossolineum: czy możliwy jest wspólny punkt widzenia” i udostępnienie kilku fotografom ze
środowiska Wikimediów rękopisu „Pana Tadeusza” autorstwa Adama Mickiewicza do
sfotografowania. Zdjęcia rękopisu udostępnione zostały na wolnych licencjach w Wikipedii.
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2.2. Obchody 10-lecia polskiej Wikipedii (prowadzone przez Macieja Króla i 6 innych
wolontariuszy)
Polska Wikipedia powstała 26 września 2001 roku i w związku z przypadającą w 2011 roku
okrągłą rocznicą, zorganizowano w Poznaniu obchody 10-lecia polskiej wikipedia. W ramach
obchodów miała miejsce sesja wykładowa, w której uczestniczyli: Krzysztof Jasiutowicz i Paweł
Jochym (założyciele polskiej Wikipedii), Jan Wróbel i Edwin Bendyk (dziennikarze), Piotr
Marcinkowski (wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Jarosław Lipszyc, prezes
Fundacji Nowoczesna Polska), Okolicznościowe wideożyczenia dla Wikipedii i tworzących ją
edytorów złożyli: prezydent RP Bronisław Komorowski, prof. Jerzy Bralczyk, Bartłomiej
Chaciński, Ilona Łepkowska, Marek Niedźwiecki, Krzysztof Skowroński, Mariusz Szczygieł i
Ewa Wachowicz. Wszystkie wystąpienia wygłoszone podczas konferencji zostały nagrane w
formie audio i wideo. Nagrania audio dostępne są w Wikimedia Commons, a nagrania wideo
zarówno w Wikimedia Commons, jak i na kanale Stowarzyszenia Wikimedia Polska w serwisie
YouTube. Stowarzyszenie przyznało 10 stypendiów dla uczestników zagranicznych z
WIkimedia Rosja, Wikimedia Ukraina, Wikimedia Czechy, Wikimedia Słowacja, Wikimedia
Białoruś i Wikimedia Filipiny.
2.3. Wystawa fotografii POTY (prowadzący: Tomasz Kozłowski i kilkunastu
wolontariuszy)
Wystawa fotografii POTY („Picture Of The Year”) to objazdowa wystawa najlepszych fotografii z
Wikimedia Commons, centralnego zbioru fotografii, z którego korzysta m.in. 280 wersji
językowych Wikipedii, wyłonionych w międzynarodowym konkursie. Wystawa miała swoją
premierę w należącej do Art Stations Foundation sali w kompleksie Centrum Handlu, Sztuki i
Biznesu Stary Browar w Poznaniu w dniach 10-24 września, z okazji 10. urodzin polskiej
Wikipedii, gdzie odwiedziło ją kilkaset osób. Wystawa składa się z 17 plansz wykonanych z
tworzywa sztucznego. Podpisy pod zdjęciami oraz opis wystawy na tablicy informacyjnej
dostępne są w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Kolejnym przystankiem
wystawy była Warszawa, gdzie zdjęcia można było oglądać w dniach 28 listopada — 31
grudnia 2011 w Mediatece Przystanek Książka.
2.4. Audycje Radia Wnet (prowadzący: Borys Kozielski)
Stowarzyszenie prowadziło stałą współpracę z internetowym Radiem Wnet, w ramach której
ukazało się kilka obszernych audycji z udziałem członków Stowarzyszenia lub społeczności
projektów. Tematyka audycji obejmowała zagadnienia edytowania haseł w Wikipedii, Wikinews,
Wikicytatów i Wikiźródeł, a także konkursu Wiki Lubi Zabytki i zasobów Wikimedia Commons.
Łącznie radio wyemitowało 49 audycji.
2.5. Inne działania edukacyjno/promocyjne
Stoisko prowadzone w ramach Europejskich Dni Wolontariatu 12 września 2011 r.w
namiocie ustawionym na Placu Defilad w Warszawie (kilkuset oglądających, kilka osób
wstępnie przeszkolonych z edytowania projektów Wikimedia)
Warsztaty „Wolne Licencje i fotografie” przeprowadzone 15 listopad 2011 na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Fundacją „Normalne
Miasto Fenomen” – 12 uczestników
Wykłady i prelekcje na zaproszenie Członkowie Stowarzyszenia wygłosili w 2011 r. łącznie
16 wykładów, na konferencjach innych organizacji, na ich zaproszenie. Stowarzyszenie
wspierało prelegentów pokrywając ich koszty podróży.
3. Działalność publikacyjno/promocyjna
3.1 Wikiksiążki (prowadzący: Patryk Korzeniecki)
W ramach tego projektu w 2011 roku wydano 1000 egzemplarzy książki „Maria CurieSkłodowska w Wikipedii”. Na książkę składa się 5 artykułów z Wikipedii po polsku, angielsku,
francusku, niemiecku, rosyjsku i ukraińsku. Książka jest rozprowadzana bezpłatnie.
3.2. Broszury edukacyjne
Stowarzyszenie przygotowało i wydało w nakładzie po 1000 egzemplarzy broszury „Witamy
w Wikipedii” i „Wikipedia krok po kroku”, które wprowadzają czytelników do edytowania
Wikipedii, a także broszurę informacyjną dotyczącą wolnych licencji wykorzystywanych m.in.
przez projekty Wikimedia.
3.3. Rzecznik i Biuro prasowe (prowadzący: Paweł Zienowicz)
W wyniku działań rzecznika prasowego, biura prasowego, przedstawicieli regionalnych
i członków Stowarzyszenia jak i Zarządu ukazało się kilkadziesiąt artykułów prasowych
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i wywiadów radiowych i telewizyjnych dotyczących projektów Wikimedia. Były to m.in.
obszerniejsze artykuły o Wikipedii opublikowane w polskim wydaniu „Newsweeka” (seria 3
artykułów), w polskim wydaniu magazynu „Chip”, w tygodniku „Polityka”, gazecie codziennej
„Dziennik Polski”, kilkakrotnie w Gazecie Wyborczej i tygodniku „Przegląd”.
Przeprowadzono łącznie 14 wywiadów radiowych z uczestnikami projektów Wikimedia,
zarówno przez stacje lokalne jak i o zasięgu krajowym. Duże zainteresowanie mediów
wzbudziło 10-lecie polskiej Wikipedii. Informacja o tym wydarzeniu była nadawana w
programach informacyjnych większości polskich stacji telewizyjnych. Wyemitowano 7 dłuższych
programów, przeważnie wywiadów.
3.4 Inne materiały promocyjne
Przygotowywano i drukowano na bieżąco foldery i plakaty informacyjne o nadchodzących
wydarzeniach skierowane do potencjalnych sponsorów. Opracowano projekt i przygotowano
500 koszulek promujących projekty Wikimedia i 10-lecie polskiej Wikipedia. Ponadto
Stowarzyszenie przygotowało różnego rodzaju drobne gadżety promujące projekty Wikimedia:
długopisy, smycze (1000 sztuk), torby (500 sztuk), przypinki (500 sztuk z logo Wikipedii, 250 z
logo 10-lecia Wikipedii, 250 z logo „Wiki Lubi Zabytki”).
4. Działania na rzecz promocji zasobów wolnej kultury
4.1. Koalicja Otwartej Edukacji
Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, 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
uczestniczyło w zablokowaniu nowelizacji prawa wprowadzającego cenzurę w Internecie,
działało na rzecz rozwiązania problemu dzieł osieroconych na poziomie Unii Europejskiej,
współorganizowało Dzień Domeny Publicznej, Open Access Day 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.
4.2. Współpraca z OpenStreetMap Polska
Stowarzyszenie wsparło założenie Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, a następnie
współpracowało z nim w ramach Wikiekspedycji i projektu Wiki Lubi Zabytki.
4.3. Współpraca przy ochronie i dokumentacji zabytków
Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Narodowym Instytutem Dziedzictwa podczas
organizacji konkursu Wiki Libu Zabytki 2011. Pozyskaliśmy od NID listy zabytków
zarejestrowanych w Polsce. Z pomocą Centrum Cyfrowe Projekt: Polska przygotowaliśmy
wyszukiwarkę polskich zabytków, która okazała się przydatna także dla NID i ogółowi
Internautów.
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Cały kraj

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

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
Nie prowadziła
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze 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
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania
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Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

Nie dotyczy

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

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)

Osoby
fizyczne

Ok. 10 000 000 (czytelnicy projektów
Wikimedia)

Osoby
prawne

Trudno oszacować

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

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

(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)

Kod PKD:

85.60.Z

Kod PKD:

58.1

Kod PKD:

-

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

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

Nie dotyczy

(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)
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nie

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”)

nie

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Nie dotyczy

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

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(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)

693.946,02 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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4. Przychody z działalności finansowej

0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

315.106,36 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

5.090,12 zł

a) ze składek członkowskich

1.809,10 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

3.281,02 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

20.000,00 zł
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
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

351.351,45 zł

306.446,41 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

Projekt „Wikigranty”

4.000,00 zł
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20.539,29 zł

2

Projekt „Wikiekspedycja”

3

Projekt „Lab Pstryk”

4.016,80 zł

3

Projekt „Wiki Lubi Zabytki”

9.000,00 zł

4

Konferencja Wikimedia Polska

40.000,00 zł

5

Projekt „10 lat polskiej Wikipedii”

87.320,45 zł

6

Projekt „Wędrująca Wystawa POTY (Picture of the Year)

7

Projekt „WikiKsiążki”

16.800,00 zł

8

Materiały promocyjne

5.000,00 zł

2.000,00 zł

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
1

Nie dotyczy

-

2

-

3

-

4

-

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

239.249,11 zł 216.909,65 zł

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

w
tym :

Koszty ogółem:

216.909,65 zł 216.909,65 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

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

40.004,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenie nie korzystało ze zwolnień
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0,00 zł

40.004,23 zł

???,??

f)pozostałe koszty ogółem:

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

zł

???,??

zł

.

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)

nie

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:

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

2 osoby

(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)

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)

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

(???) osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

tak
1. Organizacja ma członków

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

106 osób fizycznych
0 osób prawnych
organizacja pozyskała 8 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 22 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 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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1 etat

tak

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:

10 osób

a) członkowie organizacji

6 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

0 osób
0 osób

e) inne osoby

4 osoby

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

43 osób

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

w
tym:

a) członkowie organizacji

37 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

7 osób

e) inne osoby

6 osób

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

24.736,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

20.986,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

0,00 zł

nagrody

2.500,00 zł

premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł
4.300,00 zł

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

w
tym:

29.036,00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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4.300,00 zł
0,00 zł
4.300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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

0,00 zł
1030,67 zł

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

0,00 zł

0,00 zł
2.000,00 zł

-

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

nie

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

Kwota

1

Nie dotyczy

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

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

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania
1

Kwota

Nie dotyczy

-
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2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie

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

Kwota

1

Nie dotyczy

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

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

Lp
1

Nazwa spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

Siedziba spółki

Nie dotyczy

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

Nie dotyczy

2

-

3

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

Lp
1
2

Przedmiot kontroli
Nie dotyczy
-
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Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

-

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

nie

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

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali się przekazać nam swój 1% od podatku dochodowego.
Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Tomasz Ganicz
Prezes Zarządu Stow.
Paweł Drozd
Członek Zarządu, Skarbnik

31 maja 2012
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

