
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica TUCHOLSKA Nr domu 39/41 Nr lokalu 4

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-618 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 603345949

Nr faksu E-mail info@mierzwysoko.org.pl Strona www www.mierzwysoko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-02-28

2008-02-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14029846500000 6. Numer KRS 0000228527

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

Natalia Kata-Gawlik Wiceprezeska TAK

Emilia Szenderłata Prezeska TAK

Paulina Kobza-Prot Wiceprezeska NIE

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

Łukasz Pieniążek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Santiago Garcia-Dabrowska Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Jacek Strzemieczny Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 
a. wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi poprzez m.in. rozwijanie 
poczucia pewności siebie, zadowolenia i chęci do życia, wspieranie 
poczucia autorstwa, walkę z poczuciem bezradności, wykształcanie w 
młodych ludziach poszanowania dla wielokulturowości i równości, ekologii 
oraz pacyfizmu; przeciwdziałanie stereotypom rasistowskim i kulturowym 
oraz dyskryminacji,
b. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży
c. przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i 
realizowania wymyślanych przez siebie projektów,
d. rozwój i promocja wolontariatu
e. szkolenie dorosłych tak, aby wiedzieli, jak wspierać młodych ludzi, 
f. wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodych ludzi i ich rodzin), 
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz dysfunkcjom społecznym
g. upowszechnianie praw człowieka 
h. prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej,
i. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
j. działania na rzecz, oświaty oraz wychowania
k. Wspieranie zdrowego rozwoju młodych ludzi w tym upowszechnianie 
sportu i ochrona zdrowia
l. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
m. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
n. promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 
138)
o. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
p. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
q. turystyki i krajoznawstwa
r. Działanie na rzecz: innych organizacji w realizowaniu ich celów 
statutowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działalność odpłatną i 
nieodpłatną.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I ROWEROWY WARSZTAT OTWARTY
Projekt ROWEROWY WARSZTAT OTWARTY to seria działań, które w łatwy i przyjazny sposób zachęcały mieszkańców miasta 
Warszawy do spędzania czasu na rowerze. Seria rajdów rowerowych, możliwość skorzystania z warsztatu rowerowego pod 
opieką mechanika, mobilny warsztat rowerowy, szkolenia w bezpiecznym poruszaniu się rowerem po mieście plus nauka jazdy 
rowerem, nawiązywanie nowych kontaktów i angażowanie się w inicjatywy lokalne, a wszystko to wokół aktywności 
rowerowych.
Od Kwietnia 2019 do Listopada 2019 odbyły się następujące aktywności:
- OTWARTY WARSZTAT ROWEROWY
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Udostępniliśmy przestrzeń warsztatu rowerowego wraz z całym niezbędnym sprzętem tym, którzy chcieli nauczyć się naprawiać 
swój rower samodzielnie. Warsztat prowadzony był przez mechanika, który udzielał wskazówek jak dokonać napraw, jak 
korzystać z narzędzi, jak dbać o rower. Dzięki tym warsztatom uczestnicy dowiedzieli się i nauczyli, jak proste jest naprawienie 
najczęstszych usterek rowerowych. Warsztat prowadzony był w każdą sobotę, a w sezonie także w środy.
- MOBILNY WARSZTAT ROWEROWY

Warsztat rowerowy na kółkach. Wyjeżdżaliśmy z pomocą, krążąc po terenach rewitalizowanych i bulwarach wiślanych. 
Naprawialiśmy rowery, edukowaliśmy w zakresie dbania o rower i poruszania się po mieście, promowaliśmy inne inicjatywy 
rowerowe w mieście, rozmawialiśmy o dbaniu o wzajemne bezpieczeństwo na drogach, zachęcaliśmy do aktywnego spędzania 
czasu na powietrzu. Mobilny warsztat wyruszał „w trasĘ” 2 razy w tygodniu.
- ZAPRZYJAŹNIJ SIĉ Z ULICAMI
Indywidualne lekcje nauki jazdy rowerem i poruszania się rowerem po mieście odbywały się na terenie rewitalizowanym. 
Uczestnicy pozyskiwali nowe umiejętności i zwiększali pewność siebie w używaniu roweru jako środka transportu w mieście.
- RAJDY ROWEROWE

Na rajdy rowerowe zapraszaliśmy uczestników warsztatów mobilnych i otwartych, którzy nigdy nie jeździli dalej niż do pracy lub 
w okolicach domu. Trasy prowadziły zazwyczaj wzdłuż Wisły i pozwalały doświadczyć tego jak łatwo i przyjemnie spędza się czas 
na rowerze a przede wszystkim jak znakomicie podnosi to jakość życia. Uczestnicy doświadczali pozytywnego wpływu na 
zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Doświadczeni liderzy rajdów dbali o bezpieczne warunki – dzięki temu osoby, na rajdy 
decydowały się również osoby które nie czują się tak pewnie w tej formie aktywności.

Aby dotrzeć do osób, które nie były aktywnymi rowerzystami daliśmy możliwość wypożyczenia rowerów – mieliśmy 10 rowerów 
wraz z kaskami i odblaskowymi kamizelkami (dostępne nieodpłatnie). W sumie nasze rowery były wypożyczane na rajdy ponad 
40 razy.

W zamierzonych celach projektowych z programu miało skorzystać 200 osób. Nasze działania cieszyły się ogromną 
popularnością i docelowo skorzystało z nich 1300 osób!

II 2do2
2do2 to aplikacja dla organizacji pozarządowych służąca do prowadzenia i rozliczania projektów. Służy jako wsparcie i 
usprawnienie dla organizacji w miesięcznych rozliczeniach. W 2019 r. dodawane były kolejne funkcjonalności do narzędzia. 
Zatrudniona została osoba, która odpowiadała za obsługę już posiadanych użytkowników oraz pozyskiwanie nowych.

W 2019 r. przystąpiło do „2do2” 12 organizacji płatnych oraz 25 organizacji bezpłatnych. „2do2” było przedstawiane na równych 
wydarzeniach branżowych: BKDS, konferencja sektora 3.0 edycja 2019, a także promowane w mediach społecznościowych oraz 
na portalu ngo.pl

III Wawerski Klub dla rodzin
W Wawerskim Klubie dla Rodzin odbywały się następujące formy aktywności zajęcia dla dzieci, zajęcia dla dorosłych, Dni 
Otwarte:

1. Zajęcia dla dzieci były dostosowane do potrzeb i oczekiwań aktualnej grupy odbiorców. W sprawozdawanym okresie zajęcia 
odbywały się 3 razy w tygodniu. Zorganizowaliśmy następujące zajęcia dla dzieci: - zajęcia umuzykalniające – Gordonki; - zajęcia 
plastyczno-sensoryczne Plastyka dla Smyka; - zajęcia przygotowujące do adaptacji w przedszkolu Mały Odkrywca- zajęcia 
ogólnorozwojowe dla dzieci z elementami pedagogiki Montessori, podczas zajęć bawimy się, porównujemy, sortujemy, 
klasyfikujemy, orientujemy przedmioty w przestrzeni, bawiąc się usprawniamy motorykę i poczucie rytmu, a także doskonalimy 
koordynację wzrokowo-ruchową;

2. W sprawozdawanym okresie regularnie odbywały się spotkania z psychologiem dziecięcym. Ponadto, zorganizowaliśmy 
warsztaty p.t. "Bez nagród i kar", wykład dla rodziców na temat dialogu z dziećmi. Dodatkowo, przeprowadziliśmy 2 Cykle 10 
warsztatów Urodziłam Życie

3. Dzień otwarty – 3 razy w tygodniu w godz. 10-13:00, swobodna zabawa dzieci pod okiem dorosłych, swobodne rozmowy 
dorosłych, możliwość wypicia kawy, wspólny stół z przekąskami przyniesionymi przez rodziców, dziadków lub opiekunów lub 
zaproponowanymi przez Klub. Podczas Dnia Otwartego obecna była osoba dyżurująca (gospodarz Klubu), która dbała o komfort 
uczestników, jak również o czystość w sali, formalną stronę prowadzenia zajęć m.in. przygotowanie sal na zajęcia, 
przygotowanie list obecności, pobranie ewentualnych opłat, udzielała informacji, pomagała w rozwiązywaniu ewentualnych 
problemów.

4. Dodatkowe wydarzenia - Odbyły się następujące wydarzenia integrujące Wawerskie Rodziny: Wspólne świętowanie urodzin 
Klubu – gdzie otrzymaliśmy tort od pobliskiej cukierni, a Mamy z klubu przygotowały poczęstunek na wspólny stół; Piknik 
Rodzinny z animacjami dla dzieci (malowanie buziek, zabawy z chustą Klanza, zabawy z animatorką); Koncert muzyczny na 
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

1700

48

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

harfie i skrzypcach, impreza Mikołajowa z koncertem wokalno-pianistycznym, gdzie rodziny mogły wspólnie, w odświętny 
sposób spędzić czas, mamy przyniosły poczęstunek, a każde dziecko otrzymało drobny upominek.

IV KLUBY PRZYJAZNE RODZINOM:
Zajęcia w klubie odbywały się dwa razy w tygodniu w środy i piątki od godziny 10 do 13. W Klubie podczas zajęć otwartych 
odbywały się

m.in. zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, warsztaty z szycia, z robienia kosmetyków naturalnych, spotkania o właściwościach 
aloesu.

W ramach zajęć integracyjnych odbywały się liczne wyjścia i wycieczki, które były organizowane poza Klubem. Były to m.in.: 
wyjścia do ZOO, do teatru dla dzieci, pikniki i spacery po parkach, wyjścia na place zabaw. Odbyło się też jedno wyjście do 
kawiarni tylko dla rodziców.

W ramach zajęć integracyjnych odbywały się liczne wyjścia i wycieczki które były organizowane poza Klubem. Były to m.in.: 
wyjścia do ZOO, do teatru dla dzieci, pikniki i spacery po parkach, wyjścia na place zabaw. Odbyło się też jedno wyjście do 
kawiarni tylko dla rodziców. Ponadto, odbywały się warsztaty z psychologiem, fizjoterapeutą i ekspertem odnośnie komunikacji 
empatycznej.
V SAMODZIELNI Z PROO
Projekt mający na celu usamodzielnienie się organizacji od grantów i dotacji. Rozwinięcie działalności odpłatnej być może 
założenie działalności gospodarczej, tak aby uzyskać finansowanie na prowadzenie działań statutowych odpłatnych i 
nieodpłatnych.

Główne zadania to rozwinięcie recyklingu rowerowego, warsztatu rowerowego, sklepu rowerowego, otwartych warsztatów 
rowerowych, a także zwiększenie ilości organizacji korzystających z aplikacji 2do2.

W 2019 r zakupiony został Van do przewozu rowerów, sprzedanych zostało 10 rowerów, oferty komercyjne na działania 
stowarzyszenia, zawiązano umowę wolontariacką z wolontariuszem, udostępniono 3 organizacjom darowy dostęp do 2do2.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

2do2 to aplikacja dla organizacji pozarządowych 
służąca do prowadzenia i rozliczania projektów. 
Służy jako wsparcie i usprawnienie dla 
organizacji w miesięcznych rozliczeniach. W 
2019 r. dodawane były kolejne funkcjonalności 
do narzędzia. Zatrudniona została osoba, która 
odpowiadała za obsługę już posiadanych 
użytkowników oraz pozyskiwanie nowych. 
Aplikacja jest tak skonstruowana, aby wszystkie 
organizacje, które maja przychód roczny poniżej 
80 000 zł mogły z niej korzystać za darmo. Jest to 
bardzo przydatne narzędzie, gdyż jednymi z 
najczęściej pojawiającymi się błędami wśród 
organizacji, są błędy finansowe, a na te właśnie
odpowiada aplikacja.

62.01.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

W sprawozdawanym okresie prowadziliśmy dwa 
Kluby
dla Rodzin, w których organizowaliśmy zajęcia i
warsztaty dla rodziców małych dzieci i całych 
rodzin.
Jeden Klub prowadzony był w dzielnicy Wawer, 
drugi na
Pradze-Północ. Podczas spotkań zachęcaliśmy 
kobiety i
mężczyzn do aktywnego rodzicielstwa. 
Organizowaliśmy
spotkania, warsztaty i zajęcia m.in. plastyka, 
motoryka,
gordonki, plastyka sensoryczna, mały odkrywca.
Ponadto, organizowaliśmy Dni Otwarte i 
warsztaty dla
dorosłych (np. spotkania z psychologiem, 
fizjoterapeutą,
warsztaty komunikacji). Organizowaliśmy dla
uczestników różne spotkania integracyjne np. 
wyjścia do
ZOO, do teatru dla dzieci, pikniki i wyjścia na 
plac zabaw,
a także Piknik Rodzinny i imprezę Mikołajkową.
W ramach działalności odpłatnej 
organizowaliśmy
organizowaliśmy zajęcia dla dzieci i całych 
rodzin, takie
jak zajęcia plastyczne, zajęcia ogólnorozwojowe 
dla
najmłodszych Mały Odkrywca, Gordonki. 
Działania te
miały na celu zwiększenie szans społecznych i
rozwojowych dzieci, a także integrację osób w 
podobnej
sytuacji życiowej i z podobnymi trudnościami. 
Działania
odbywały się w Klubie dla Rodzin w dzielnicy 
Wawer w
Warszawie

85.59.B 0,00 zł
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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. 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty Warsztat rowerowy to przyjazne 
działania
które zachęcają mieszkańców Warszawy do 
spędzania
czasu na rowerze. Otwarty warsztat rowerowy to
również promocja wolontariatu – do naszego 
warsztatu
zapraszamy do pomocy wolontariuszy, którzy 
integrują
się z innymi, dowiadują się więcej o rowerach. 
Otwarty
warsztat to również działania zakresu pomocy
społecznej – wspieranie dzieci z rodzin 
przeżywających
trudności wychowawcze. Dzieci biorą udział w 
projekcie
„Rower za dobro”. W wyniku projektu otrzymują 
rower
na własność. Otwarty Warsztat rowerowy to 
również
integracja społeczności lokalnych- w warsztacie
spotykają się sąsiedzi, nawiązują się relacje. 
Podczas
rajdów rowerowych warszawiacy lepiej poznają 
swoją
okolicę, takie spotkania owocują w niektórych
przypadkach wspólnymi inicjatywami 
sąsiedzkimi.

85.59.B 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Aplikacja 2do2 posiada 2 możliwości dla
organizacji: odpłatna i nieodpłatna. 
Nieodpłatna
jest dla organizacji, które w poprzednim 
roku
osiągnęły przychody poniżej 80 000 zł. Jeżeli
organizacjo osiągnęła przychody powyżej 80
 000
zł, uiszcza opłatę, która jest przeznaczona w 
całości

na utrzymanie i rozwój narzędzia: opłata na
administrację serwisu, za programowanie
dodatkowych funkcji, za możliwości 
uczestnictwa
w wydarzeniach dla ngo. Najbardziej 
kosztowną częścią wydatków sa prace 
programistyczne. Ze względu na to że 
aplikacja stale się rozwija, stale są 
potrzebne środki na te cele (prace 
programistyczne).

62.01.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony 
praw dziecka

Większość działań związanych z tym 
zadaniem są
nieodpłatne. Nie pobierane były opłaty ani 
za
wejścia, ani za materiały. Oferta ta była 
bardzo
różnorodna, a co za tym idzie ciekawa. 
Rodzice po
zajęciach nie tylko spędzali czas w 
sprzyjającym
rodzinom miejscu, ale też nabywali nowych

umiejętności, a także pomysłów na 
spędzanie

czasu z dziećmi i z rodziną.

Istnieją również w naszej ofercie zajęcia dla

rodziców i dzieci, które wiążą się 
odpłatnością dla
uczestników. Pieniądze z tej części są 
przeznaczane
były na pokrycie wkładu własnego na 
posiadane
projektu.

85.59.B 0,00 zł
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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 zysków i strat) 435 341,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 361 988,81 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 64 469,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

3
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Program OTWARTY WARSZTAT 
ROWEROWY to
jedno z naszych stałych działań. Część 
obszarów
Otwartego Warsztatu rowerowego 
realizowana
jest w ramach działalności odpłatnej. W 
ramach
programu Stowarzyszenie przyjmuje 
darowizny w
postaci starych używanych rowerów i 
używanego
sprzętu rowerowego.
W ramach prowadzonego warsztatu 
warszawiacy
mogą przyjść i nauczyć się remontowania
rowerów.

Część sprzętu przyjętego w ramach 
darowizn jest

sprzedawana (w ramach działalności 
odpłatnej)
–pozyskane środki przeznaczane są 
realizację
działań statutowych.
W ramach odpłatnej działalności 
prowadzona jest
też część warsztatów z obsługi rowerów. W 
roku
2019 kilka firm oraz organizacji 
pozarządowych
zamówiło u nas poprowadzenie mobilnego 
lub
otwartego warsztatu rowerowego.

85.59.B 0,00 zł

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
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d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 8 884,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 503,00 zł

2.4. Z innych źródeł 180 516,15 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 791,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 225 530,85 zł

w 
tym:

0,00 zł

74 852,00 zł

150 678,85 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

w 
tym:

0,00 zł

20 503,00 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 78 725,38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -667,88 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 360 476,33 zł 0,00 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

283 263,43 zł 0,00 zł

65 136,88 zł 0,00 zł

0,00 zł

77,05 zł

0,00 zł

11 998,97 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

20 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

20 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 157 702,19 zł

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

157 702,19 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)

1 452,27 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)  

1 452,27 zł

5 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

1 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 157 702,19 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 20 702,19 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 137 000,00 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

5 633,00 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)

ze względu na brak podziału w księgach rachunkowych na 
wynagrodzenia związane z działalnością odpłatną i 
nieodpłatną, jak i na wynagrodzenia ze względu na 
pracowników z organu zarządzającego i pracowników- 
podane liczby sią

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)

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

1 Klub dla Rodzin zajęcia dla dzieci i rodziców, 
oraz tworzenie miejsca dla 
rodzin na Warszawskim 
Wawrze

Urząd Miasta Warszawy 76 000,00 zł

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

5 366,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 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)

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

1 Biuro Sportu i rekreacji Urząd M.St. Warszawy 1

2 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urząd M.St. Warszawy 1

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

1 Samodzielni z PROO doprowadzenie do tego aby 
stowarzyszenia stało się 
niezależną jednostką, gdzie 
będzie w stanie działaniami z 
odpłatnej działalności 
statutowej, zabezpieczyć środki 
na nieodpłatne działania 
statutowe bez konieczności 
każdorazowego sięgania po 
środki z konkursów dla ngo.

Narodowy Instytut Wolności 74 852,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Natalia Kata-Gawlik Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-11
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