
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-21

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 501701125

Nr faksu E-mail 
magda@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 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

Magdalena Jurewicz Prezeska Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Magdalena Szeniawska Wiceprezeska Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Julia Dmeńska Wiceprezeska Zarządu 
Stowarzyszenia

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

Mariusz Orbach Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agata Gruszecka- Tieśluk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Santiago Garcia - 
Dąbrowska

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIA MIERZ WYSOKO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi tak, aby mogli oni w 
pełni wykorzystywać swój potencjał i rozwijać swoje możliwości.
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. przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i 
realizowania wymyślanych przez siebie projektów,
c. rozwój i promocja wolontariatu
d. szkolenie dorosłych tak, aby wiedzieli jak wspierać młodych ludzi, 
e. wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodych ludzi i ich rodzin), 
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz dysfunkcjom społecznym
f.  upowszechnianie praw człowieka 
g. prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej,
h. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
i. działania na rzecz, oświaty oraz wychowania
j. Wspieranie zdrowego rozwoju młodych ludzi w tym upowszechnianie 
sportu i ochrona zdrowia
k. Wspieranie innych organizacji w realizowaniu ich celów statutowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działalnością Stowarzyszenia jest:
a. prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów,
b. współpraca z instytucjami pracującymi z młodymi ludźmi, w tym 
szczególnie ze szkołami, sądami, ośrodkami pomocy społecznej oraz 
policją,
c. organizowanie grup nieformalnych, do których należą młodzi ludzie,
d. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, propagowanie działań i projektów 
angażujących młodych ludzi
e. wspieranie  dorosłych w prowadzeniu zajęć dla młodych ludzi
f. przygotowywanie młodych ludzi do działań i projektów wolontariackich,
g. tworzenie sieci aktywnej młodzieży,
h. organizowanie wystąpień publicznych i manifestacji związanych z 
celami statutowymi oraz imprez kulturalnych plenerowych i w lokalach,
i. prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki ulicy,
j. organizowanie wypoczynku młodych ludzi,
k. prowadzenie spotkań terapeutycznych oraz działań profilaktycznych dla 
młodych ludzi i ich rodzin, prowadzenie działań z zakresu wsparcia 
dziennego, w tym prowadzenie klubów młodzieżowych i świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych,
l. prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego
m. wsparcie rzeczowe młodych ludzi ich rodzin, społeczności oraz innych 
organizacji
n. tworzenie publikacji: plakatów, folderów, broszur, wydawnictw oraz 
materiałów multimedialnych
o. prowadzenie badań społecznych,
p. prowadzenie kampanii informacyjnych,
q. prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz konferencji,
r. organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży,
s. sprzedaż towarów lub usług świadczonych przez beneficjentów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

260

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2014 Stowarzyszenie rozwijało prowadzone programy działając na terenie Warszawy oraz w 
wybranych miejscach Polski. 
1. Wawerski Klub dla Rodzin to miejsce, gdzie realizowane są zajęcia, warsztaty i spotkania dla 
rodziców, dzieci oraz całych rodzin. Podczas zajęć rodzice (głównie kobiety) mogą zdobywać nowe 
umiejętności, zrobić coś dla siebie i odpocząć od codziennych obowiązków. Jest to też okazja do 
nawiązania kontaktu z innymi młodymi rodzicami (głównie mamami), dawania sobie wzajemnego 
wsparcia oraz szukania pomysłów na zagospodarowanie czasu dla dzieci. Dążymy do stworzenia grupy 
samopomocowej, która będzie się wspierać, wymieniać doświadczeniami i inspirować. Dla 
najmłodszych prowadzimy zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe oraz językowe. 
Ważnym elementem działań Klubu jest praca z kobietami wracającymi na rynek pracy. Odbywają się 
konsultacje z doradcą zawodowym oraz coachem, którzy pomagają wyznaczyć kierunki rozwoju, cele i 
kolejne kroki do ich osiągnięcia. Prowadzimy także kręgi kobiet i warsztaty z psychologami dotyczące 
pewności siebie i poszukiwania swoich mocnych stron. To niezwykle ważne w przypadku kobiet, które 
po kilkuletniej przerwie chcą bądź muszą powrócić do pracy. 
2. W 2014 roku Stowarzyszenie kontynuowano pracę z dziećmi i młodzieżą w ramach Klubu 
Młodzieżowego przy ulicy Brzeskiej. Odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, z pedagogiki społecznej, 
streetworking i zajęcia edukacyjno - wychowawcze. W 2014 roku zostały zorganizowane dwie duże 
imprezy dla społeczności lokalnej, czyli Wigilia i Piknik Rodzinny.  Klub otrzymał dofinansowanie od 
Miasta, które pozwoliło na wyremontowanie i doposażenie placówki wsparcia dziennego. Klub był 
także partnerem w konsorcjum BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji działającym na Pradze-Północ 
w ramach Lokalnych Sieci Wsparcia, gdzie koordynował spotkania interdyscyplinarne, korepetycje w 
szkołach oraz realizował mini projekty i pracę środowiskową. Klub otrzymał również dofinansowanie z 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dzięki któremu zrealizował projekt "Razem możemy 
więcej!". W ramach projektu prowadzone były dwie grupy socjoterapeutyczne, które zrealizowały dwa 
mini projekty. Dodatkowo, dzięki otrzymaniu dotacji z Fundacji Banku Zachodniego WBK, we wrześniu 
został zorganizowany wyjazd weekendowy do Białobrzegów na spływ kajakowy. 
3. Projekt „Rozkręcamy społecznie” skierowany był do młodzieży gimnazjalnej z prowincjonalnych 
terenów Polski. Uczestnicy wzięli udział w cyklu innowacyjnych warsztatów i stworzyli reklamy 
społeczne. Projekt dał uczestnikom szansę wyjścia poza dotychczasowe schematy myślenia i działania, 
a jednocześnie pozostawił trwałe doświadczenie udanej pracy w grupie bycia odbiorcą, ale i 
uczestnikiem świata mediów.
Grupy młodzieży działały w Suwałkach, Nowym Tomyślu i Koczargach pod okiem animatora, specjalisty 
w dziedzinie kampanii społecznych oraz lokalnego koordynatora. W wyniku prac grup powstały 3 filmy 
prezentujące trzy problemy. Reklamy zostały wyświetlone podczas prezentacji w każdej z miejscowości, 
w której wzięli udział uczestnicy projektu, ich bliscy oraz zaproszeni goście.
4. Stowarzyszenie Mierz Wysoko od grudnia 2013 roku jest liderem i pełni funkcję koordynatora działań 
konsorcjum „My Targówek”. W jego skład wchodzi 7 organizacji. 
Stowarzyszenie Mierz Wysoko w ramach działań konsorcjum, poza koordynacją jest odpowiedzialne za 
tworzenie lokalnego systemy wsparcia. Jego tworzenie, bazowało na cyklicznych spotkaniach zespołu 
specjalistów w skład którego wchodzili przedstawiciele szkoły, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, 
przedstawiciele Sądu Rodzinnego i inne instytucje wspierające rodzinę.. Zadanie to pomogło 
usystematyzować współpracę pomiędzy organizacjami pomocowymi 
Kolejnym działaniem prowadzonym w ramach konsorcjum to działania środowiskowej grupy 
animacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach spotkań grupy odbywały się gry i zabawy na podwórkach, 
wycieczki.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Swoimi działaniami Stowarzyszenie obejmuje całe rodziny oraz społeczności lokalne - zarówno 
na Pradze, Wawrze czy Targówku czy w wybranych społecznościach w terenu Polski.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Prowadzenie 
Wawerskiego Klubu dla 
Rodzin na Wawrze w 
Warszawie. W ramach 
Klubu dla Rodzin 
odbywały się spotkania 
dla mam, spotkania dla 
rodziców, spotkania 
grupy wsparcia mam 
dzieci w wieku 0-12 
miesięcy, konsultacje z 
pediatrą, dietetyczką, 
psycholożką dziecięcą, 
doradcą zawodowym. 
Odbywał się coaching 
rodzicielski. 
Organizowane były 
zajęcia rozwojowe dla 
dzieci takie jak 
angielski, zajęcia 
plastyczne, grupy 
zabawowe. 
Prowadzone były 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
rodziców: zajęcia z 
florystyką, piłka nożna, 
wycieczki terenowe. W 
Klubie regularnie 
odbywają  się spotkania 
otwarte. 
W projektach na Pradze 
Północ i Targówku 
Fabrycznym 
obejmujemy wsparciem 
nie tylko dzieci ale 
również pozostajemy w 
kontakcie z rodzinami 
naszych 
podopiecznych. 
Rodziny które 
wymagają wsparcia a 
nie są jeszcze 
wprowadzone do 
systemu nasi 
pedagodzy pomagają 
kontaktować z 
odpowiednimi 
instytucjami.

88.99.Z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzimy Klub 
Młodzieżowy przy 
Brzeskiej w Warszawie. 
Do Klubu uczęszczają 
dzieci i młodzież w 
wieku 6-16 lat , 
większość z nich 
mieszka przy ulicy 
Brzeskiej. W ramach 
Klubu Młodzieżowego 
dzieci odbywają 

88.91.z
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spotkania w grupach 
liczących 4-8 osób. Pod 
opieką pedagogów 
odbywają zajęcia 
socjoterapeutyczne, 
wycieczki oraz realizują 
projekty młodzieżowe. 
W Klubie odbywają się 
również zajęcia 
edukacyjne ,  zajęcia 
rozwijające 
zainteresowania. 
Pracownicy klubu mają 
kontakt również z 
rodzinami 
podopiecznych, ze 
środowiskiem oraz 
innymi instytucjami 
edukacyjnymi i 
pomocowymi (szkoły 
podstawowe, gimnazja, 
ośrodek pomocy 
społecznej Praga 
Północ, sąd itp.). W 
ramach Klubu 
prowadzone są również 
zajęcia animacyjne na 
podwórkach przy ulicy 
Brzeskiej. W ramach 
projektu konsorcjum 
BAZA organizowaliśmy 
działania wspierające 
szkoły działające na 
terenie naszych 
podopiecznych (SP 73, 
Gimnazjum 30 i 31) – 
organizowane były 
spotkania 
interdyscyplinarne oraz 
korepetycje dla 
potrzebujących 
uczniów.
Na Targówku 
Fabrycznym 
prowadzimy i 
koordynujemy działania 
wspierające szkołę 
podstawową nr. 58. 
Prowadzenie grupy 
animacji podwórkowej 
na Targówku 
Fabrycznym. W ramach 
projektu w rejonie 
szkoły działa 8 
organizacji które 
jednoczą wysiłki na 
rzecz dzieci, młodzieży i 
społeczności lokalnej. 
Stowarzyszenie Mierz 
Wysoko organizowało 
spotkania lokalnej sieci 
wsparcia oraz 
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

prowadziło spotkania 
grupy podwórkowej.

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Prowadząc działania z 
bezpośrednimi 
odbiorcami sięgamy do 
społeczności lokalnych i 
razem z naszymi 
podopiecznymi  
staramy się 
zaprowadzać w 
społecznościach 
zaprowadzać 
pozytywne zmiany. 
W Wawerskim Klubie 
dla Rodzin animujemy 
społeczność lokalną 
poprzez pikniki 
sąsiedzkie, spotkania 
dot. inicjatywy lokalnej 
oraz budżetu 
partycypacyjnego. 
Koordynatorka klubu 
jest aktywistką 
sąsiedzką wspierającą 
działania mieszkańców. 
W ramach projektu 
Rozkręcamy Społecznie 
młodzi uczestnicy 
adresowali problemy 
społeczności lokalnych 
poprzez kręcone przez 
siebie reklamy 
społeczne. Następnie 
podczas prezentacji 
swoich dzieł zapraszali 
sąsiadów , dyrekcje 
szkół oraz lokalne 
władze do dyskusji nad 
tymi problemami. 
Warsztaty odbyły się w 
Nowym Tomyślu, 
Suwałkach i 
Koczargach.
Działania na Targówku 
Fabrycznym 
adresowane są do całej 
społeczności lokalnej 
poprzez wzmacnianie 
systemy wsparcia. 
W Klubie 
Młodzieżowym przy ul. 
Brzeskiej cyklicznie 
organizowane są 
imprezy dla rodziców i 
sąsiadów: spotkanie 
zimowe oraz pikniki 
rodzinne na 
zakończenie roku 
szkolnego.

88.99.z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Sprawowanie opieki 
nad dziećmi w trakcie 
ogłoszenia wyników 
konkursu 
organizowanego przez 
Urząd Miasta - 3Sektor. 
W ramach wydarzenia 
organizowane były gry , 
zabawy i zajęcia 
plastyczne i ruchowe 
dla dzieci. 
Sprawowanie opieki 
nad dziećmi w trakcie 
ogłoszenia wyników 
konkursu 
organizowanego przez 
Urząd Miasta - 3Sektor. 
W ramach wydarzenia 
organizowane były gry , 
zabawy i zajęcia 
plastyczne i ruchowe 
dla dzieci.
Sprawowanie opieki 
nad dziećmi w trakcie 
ogłoszenia wyników 
konkursu 
organizowanego przez 
Urząd Miasta - 3Sektor. 
W ramach wydarzenia 
organizowane były gry , 
zabawy i zajęcia 
plastyczne i ruchowe 
dla dzieci.

88.91.z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 8
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 424,549.44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 423,526.24 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 650.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 373.20 zł

0.00 zł

55,528.79 zł

314,142.06 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39,394.24 zł

350.00 zł

23,564.70 zł

15,479.54 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15,111.15 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 369,670.85 zł
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2.4. Z innych źródeł 373.20 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -4,049.19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -35.43 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15,111.15 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 428,268.71 zł 15,111.15 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

427,575.43 zł 15,111.15 zł

685.43 zł 0.00 zł

0.00 zł

7.85 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Prowadzenie Wawerskiego Klubu dla Rodzin: zajęcia dla rodziców i dzieci, coaching rodzicielski, 
koszty pośrednie

2,304.61 zł

2 Działania związane z projektem My Targówek , tworzeniem lokalnej sieci wsparcia na Targówku 
Fabrycznym oraz prowadzenie grupy podwórkowej

1,398.54 zł

3 Koszty związane z prowadzeniem Klubu Młodzieżowego przy ul Brzeskiej - materiały do zajęć, 
bilety na wycieczki, prowadzenie zajęć i korepetycji, czynsz oraz media, organizowanie spotkań.

11,408.00 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

731.18 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 300,023.74 zł

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 300,023.74 zł

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

300,023.74 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 300,023.74 zł

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

0.00 zł

5.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

3.00 osób

23.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

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

3,966.91 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

25,001.98 zł

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

7,040.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

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

12,392.52 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

1 My Targówek Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych 
dzieci w wieku 7-18 lat z 
obszaru poprzez ich aktywizację 
oraz zwiększenie efektywności 
instytucji publicznych i 
niepublicznych działających na 
rzecz dzieci i młodzieży

m. st. Warszawa- Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

62,900.00 zł

2 Wawerski Klub dla Rodzin Wszechstronne wsparcie 
rodziny poprzez rozwijanie 
pasji, umiejętności i 
kompetencji wychowawczych 
rodziców i opiekunów, 
stymulowanie rozwoju małych 
dzieci, oraz stworzenie 
przestrzeni do spędzania 
wolnego czasu oraz integracji 
rodzin.

m. st. Warszawa- Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

30,000.00 zł

3 Klub Spełnionych Marzeń Objęcie dzienną opieką i 
wsparciem 30 dzieci i młodzieży 
mieszkających w okolicach ul. 
Brzeskiej, w dzielnicyPraga-
Północ w okresie od 01 
grudnia 2012 do 30 listopada 
2015 roku, poprzez organizację 
ich czasu wolnego(zajęcia w 
Klubie, praca na ulicy i 
praca podwórkowa, wyjścia, 
wycieczki)

Dzielnica Praga Północ 290,280.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Magdalena 
Szeniawska/wiceprezeska/15.07.

2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Dzielnicy Praga Północ - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 4

2015-07-14
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