
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. PREZYDENTA 
GABRIELA NARUTOWICZA

Nr domu 40 Nr lokalu 1

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-135 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu +48 790 290 842

Nr faksu E-mail kontakt@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

2005-11-15

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

Michał Buczyński Prezes Zarządu TAK

Szymon Grabarczuk Wiceprezes Zarządu 
Sekretarz

TAK

Wojciech Mężyk Skarbnik 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

Karol Głąb Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Juliusz Zieliński Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Skąpski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

<minimalna liczba znaków wymagana przez formularz wynosi 500 
znaków><minimalna liczba znaków wymagana przez formularz wynosi 
500 znaków><minimalna liczba znaków wymagana przez formularz 
wynosi 500 znaków><minimalna liczba znaków wymagana przez 
formularz wynosi 500 znaków><minimalna liczba znaków wymagana 
przez formularz wynosi 500 znaków>

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. 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 m.in. na terenach Polski.
3. Wspieranie publikacji i dostarczania przez internet zawartości 
wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free 
Documentation License, wydaną przez Free Software Foundation.
4. Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W celu poszerzenia zasobów wolnej, łatwo dostępnej wiedzy, prowadziliśmy bliską współpracę z instytucjami kultury i sztuki, 
pomagając w digitalizacji ich zbiorów. W 2020 roku w ramach programu udało się załadować na dostępną dla wszystkich 
platformę Wikimedia Commons ponad 31 tysięcy plików, dzięki współpracy z 39 instytucjami kultury i sztuki. 

Dla lepszej realizacji celu uruchomiliśmy program Wikirezydent. To roczny płatny staż dla osoby, która zajmuje się digitalizacją 
zasobów danej instytucji kultury. W 2020 roku mieliśmy pięciu wikirezydentów między innymi na Zamku Królewskim na 
Wawelu i Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

W gronie instytucji, z którymi współpracowaliśmy w 2020 znalazły się: Muzeum Narodowe w Warszawie, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Adama Mickiewicza.

Inne działania służące zwiększeniu zasobów wolnej wiedzy to wspierania aktywnych edytorów poprzez organizację konkursów 
edycyjnych. W 2020 roku odbyło się 7 konkursów. Przeprowadziliśmy również konkurs fotograficzny Wiki Lubi Zabytki, w 
którym udział wzięło 233 uczestników.

Na 2020 rok zaplanowane były trzy ogólnopolskie spotkania. Z powodu pandemii jedno zostało odwołane. Odbyły się Zlot 
Zimowy, w którym wzięło udział 70 uczestników i zdalna konferencja Forum Wolnej Wiedzy dla 137 uczestników.

Zorganizowaliśmy szkolenia dla wolontariuszy i pracowników z rozwiązywania sytuacji problemowych (13 uczestników) i 
szkolenia z moderacji (4 uczestników). A także szkolenie ze stosowania opisów alternatywnych dla grafik. Zwiększyliśmy liczbę 
szkoleń dla edytorów. Przeszkolonych zostało 264 nowicjuszy i 316 zaawansowanych edytorów.

Zwiększony został udział wolontariuszy w działaniach stowarzyszenia. Utworzyliśmy pięć zadaniowych grup, skupiających 
wolontariuszy wokół danej formy działań: powstała grupa przewodników, trenerów, zespół ds. zdrowia społeczności, komisja 
wikigrantów i grupa ekspercka wikiźródeł.

Wręczyliśmy 152 medale za staż dla wieloletnich zasłużonych edytorów.

Rozwijaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, a za ich pośrednictwem z  bibliotekami, organizując 
szkolenia i edytony (cztery na żywo: Biblioteka UAM - 13 uczestników, Warszawa-Przystanek Książka - 9 uczestników, Sekcja 
Bibliotek Muzycznych SBP/ Biblioteka Śląska w Katowicach - 22 uczestników, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa/ Biblioteka 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Publiczna m.st. Warszawy - 9 uczestników) i  włączając je ponownie do międzynarodowej kampanii uźródłowienie haseł 
"1lib1ref”. W wiosennej edycji “1lib1ref” w szkoleniu online wzięło udział 17 uczestników.

Rozwijaliśmy idee i działania (m.in. zjazd Koalicji) w ramach naszego członkostwa w Koalicji Otwartej Edukacji. Uczestniczyliśmy 
w wydarzeniu PowerEd, gdzie opracowaliśmy rekomendację dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, 
które chcą zmienić sposób działania polskich szkół na bardziej nowoczesny, cyfrowy i sprzyjający rozwojowi wszystkich uczniów. 

Organizowaliśmy projekty społeczno-naukowe: Wikipedia dla Klimatu, Wikipedia Bez Barier (poszerzenie bazy artykułów o 
niepełnosprawności), WikiGap (akcja pisania biogramów kobiet) i projekt “100 artykułów na stulecie zwycięstwa oręża 
polskiego”.

W 2020 r. uruchomiliśmy pierwszy etap programu Wikiszkoła. Doświadczeni wikipedyści, dzielą się w nim swoją wiedzą i 
przekazują know-how w zakresie praktycznych umiejętności dotarcia do otwartych zasobów i uatrakcyjnienia lekcji. W 2020 
podczas sześciu rozbudowanych szkoleń online, wprowadziliśmy do programu grupę 14 wybranych nauczycieli/ek z całej Polski. 
W szkołach podstawowych i liceach przeprowadziliśmy 10 lekcji. Nauczyciele przygotowali z nami scenariusze dziewięciu 
wikilekcji, dostępnych dla wszystkich do wykorzystania ze swoimi uczniami.

W odpowiedzi na wyzwania zdalnej edukacji uruchomiliśmy projekt Wikizeszyty - to łatwo dostępne, darmowe, cyfrowe 
materiały dla nauczycieli, opiekunów i uczniów, ułatwiające prowadzenie zajęć i naukę w trybie zdalnym. Wikizeszyty (obecnie 
7 zestawów materiałów) stały się częścią programu Wikiszkoła.

Dla wikipedystów i nauczycieli zorganizowaliśmy konkurs edycyjny Wikipedia na Zastępstwie (10 uczestników), którego celem 
było uzupełnienie i poprawa haseł dotyczących zagadnień ze szkolnej podstawy programowej. Nauczycieli zaprosiliśmy na 
październikową konferencję online Jednodniówka Edukacyjna “Współpraca w edukacji cyfrowej“, w której uczestniczyły na 
żywo 162 osoby, a kolejnych 300 obejrzało materiał na You Tube.

Współorganizowaliśmy dwa webinary Szkoły Edukacji oraz rozpoczęliśmy długofalową współpracę z Uniwersytetem Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (program “Wiki UAM”, a w ramach niego “Wiki Poznań” i Projekt Białoruś). Rozwinęliśmy także 
współpracę z Uniwersytetem Łódzkim, między innymi o program praktyk studenckich. Prowadziliśmy zajęcia na Uniwersytecie 
Warszawski na wydziale Artes Liberales i wspieraliśmy prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku 
etnologii.

Przeprowadziliśmy 5  szkoleń dla edukatorów dla szkół podstawowych, liceów i szkolnictwa wyższego. 

Wyprodukowaliśmy 5 filmów z animacjami, lektorem i ukierunkowanymi scenariuszami skierowanymi do nauczycieli i uczniów 
wchodzących do wikiedukacji oraz do wszystkich nowicjuszy. Występowaliśmy na polskich i zagranicznych konferencjach 
edukacyjnych.

Przyznaliśmy 26 mikrograntów w sumie na 8710 zł. Efektem było stworzenie, rozbudowanie lub zilustrowanie 155 artykułów na 
Wikipedii, załadowanie 701 plików wgranych na platformę Commons, powstanie 227 nowych haseł w Wikisłowniku, 1374 stron 
Wikiźródeł oraz 74 elementów w Wikidanych. Podane liczby jeszcze urosną, gdyż wiele prac w ramach przyznanych w 2020 r. 
grantów wciąż trwa.

W ramach projektu Wikiradio powstała seria podcastów pod tytułem “Jak Wikipedia zmienia świat”.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

14500000

48

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Wspieranie rozwoju projektów Wikimedia i 
związanych z nimi społeczności poprzez 
organizację szkoleń, konkursów, warsztatów i 
maratonów edycyjnych, współpracę z 
instytucjami kultury, organizowanie lokalnych i 
organizowanie lokalnych i ogólnopolskich 
konferencji (w 2020 dwie międzynarodowe 
konferencje), spotkań edytorów projektów 
Wikimedia, fundowanie mikrograntów na 
działania lokalne i stypendiów na udział w 
międzynarodowych konferencjach ruchu 
Wikimedia.-------------------------------------------

85.60.Z 275 717,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Wspołpraca z instytucjami kultury i sztuki w 
ramach pozyskiwania zasobów tekstowych i 
wizualnych oraz ich 
digitalizacja-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
------------

91.02.Z 78 583,00 zł

3 turystyka i krajoznawstwo

Organizacja aktywności wolontariuszy, 
zmierzająca do wytworzenia treści tekstowych i 
multimedialnych o charakterze krajoznawczym, 
takich jak konkurs fotograficzny Wiki Lubi 
Zabytki.------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
------

79.90.B 6 965,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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806 550,79 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 922 745,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 920 314,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 117,14 zł

e) pozostałe przychody 314,08 zł

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. Jeżeli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35 428,27 zł

2.4. Z innych źródeł 80 766,26 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 169 772,86 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 694 585,65 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 795 782,69 zł 694 585,65 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

773 954,88 zł 694 585,65 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

20 897,29 zł

0,00 zł

1 Aktywizacja wolontariuszy wytwarzających wolne zasoby edukacyjne, organizacja konkursów 
powiększających zasoby, wsparcie społeczności wikipedystów

128 071,00 zł

2 Współpraca z instytucjami kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w zakresie digitalizacji 
zbiorów i upowszechniania dostępu do dóbr kultury

78 583,00 zł

3 Konferencje i spotkania wolontariuszy edytorów i redaktorów wytwarzających wolne zasoby 
edukacyjne

50 371,00 zł

4 Szkolenia oraz współpraca z instytucjami edukacji i  szkolnictwa wyższego 86 962,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

4 342,35 zł

31 085,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 146 359,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 930,52 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

8 osób

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

39 119,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

5,35 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

20 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

0 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 316 528,81 zł

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

316 528,81 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 637,74 zł

21 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) 

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)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 9 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

21 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

301 763,82 zł

301 763,82 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 764,99 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 316 528,81 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Pkt. 11. Jednorazowa wypłata, obejmująca miesięczne 
wynagrodzenie i odprawę w wysokości dwóch 
miesięcznych wynagrodzeń, w związku z likwidacją 
stanowiska i ciężką sytuacją życiową pracownicy.
Pkt. 7. Organizacja zatrudniała w 2020 r. 7 osób na 
podstawie umów o pracę (uśredniając 5,35 etatu na 
miesiąc) i podpisała umowy cywilnoprawne z 3 osobami. 
Przeciętne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (łącznie 
z innymi świadczeniami) wyniosło 4700, 37 zł brutto.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

14 520,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Michał Buczyński
Szymon Grabarczuk
Wojciech Mężyk

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-11
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