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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-09

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 516 680 168

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

Emilia Szenderłata Prezeska Zarządu TAK

Natalia Kata-Gawlik Wiceprezeska Zarządu TAK

Paulina Kobza-Prot Wiceprezeska Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Łukasz Pieniążek przewodniczący TAK

Santiago Garcia-Dabrowska członek komisji TAK

Jacek Strzemieczny członek komisji TAK

STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO
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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) 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 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 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 138działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych; 
l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
m) turystyki i krajoznawstwa;
n) 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)                       
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Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działalność statutową odpłatna 
i nieodpłatną.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 
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,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży
przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i 
realizowania wymyślanych przez siebie projektów,
rozwój i promocja wolontariatu
szkolenie dorosłych tak, aby wiedzieli, jak wspierać młodych ludzi, 
wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodych ludzi i ich rodzin), 
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz dysfunkcjom społecznym
upowszechnianie praw człowieka 
prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej,
działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
działania na rzecz, oświaty oraz wychowania
Wspieranie zdrowego rozwoju młodych ludzi w tym upowszechnianie 
sportu i ochrona zdrowia
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej działalności na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym
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 138działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
turystyki i krajoznawstwa
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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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I Wawerski Klub dla Rodzin
W sprawozdawanym okresie w Wawerskim Klubie dla Rodzin, tak, jak w latach poprzednich prowadziliśmy zajęcia dla dzieci, 
dorosłych oraz zajęcia integracyjne, czyli Dni Otwarte. Wszystkie zajęcia były dostosowane do aktualnych potrzeb odbiorców. 

1. Zajęcia dla dzieci - odbywały się następujące zajęcia dla dzieci: plastyczne, zajęcia umuzykalniające (Gordonki i Brzdąkające 
Brzdące), zajęcia Mały Odkrywca, które przygotowywały najmłodszych do adaptacji w przedszkolu, Motoryka. 
Zorganizowaliśmy również zajęcia przyrodnicze. W związku z panującą pandemią i związanymi z nią obostrzeniami, część zajęć 
prowadziliśmy w trybie online lub w plenerze. W sumie w sprawozdawanym okresie odbyło się około 180 godzin zajęć dla 
dzieci. 

2. Zajęcia dla dorosłych - tak, jak w poprzednich latach, w Klubie odbywały się regularne spotkania z psychologiem dziecięcym. 
Ponadto, zorganizowaliśmy warsztaty p.t."Rodzicielskie wyrzuty sumienia", warsztaty z rękodzieła dla dorosłych, oraz warsztaty 
wsparciowo-rozwojowe dla rodziców. Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty z chustonoszenia, spotkanie z dietetyczką, czy 
szkolenie z Lego TUS. Część spotkań w czasie pandemii odbywała się zdalnie. W sprawozdawanym okresie odbyło się około 65 
godzin zajęć dla dorosłych

3. Dzień Otwarty - Dni Otwarte służą integracji rodzin z Wawra i okolic. To  okazja do swobodnej zabawy dzieci pod okiem 
dorosłych, swobodne rozmowy opiekunów, możliwość wypicia kawy, wspólny stół z przekąskami. Podczas Dni Otwartych 
obecna jest osoba dyżurująca (gospodarz Klubu), która dba o komfort uczestników, czystość sali i formalną stronę prowadzenia 
zajęć (przygotowanie sal na zajęcia, listy obecności, udzielanie informacji itp.). Z chwilą wejścia obostrzeń związanych z 
pandemią Klub został tymczasowo zamknięty (11.03-30.03). Od 30 marca działalność Klubu przeniosła się do przestrzeni on-
line, a dokładniej do naszej grupy na Facebooku "Wawerski klub dla Rodzin - po godzinach". Aby utrzymać integrację rodzin, 
która tworzyła się podczas stacjonarnych Dni Otwartych, gospodarz Klubu aktywnie działał na grupie. Utrzymywał kontakt z 
uczestnikami, informował o zajęciach online, dbał o stronę techniczną zajęć. W takiej formie zajęcia odbywały się do czerwca. 
W czerwcu z przestrzeni online zajęcia przeniosły się w plener. Dni Otwarte odbywały się w zaprzyjaźnionym Helenowie, gdzie 
od kilku lat organizujemy pikniki. Czasami uczestnicy Klubu spotykali się na wawerskich placach zabaw. Podczas zajęć dbano o 
zachowanie reżimu sanitarnego - rodziny przebywały na swoich kocykach w odpowiedniej odległości, używano środków 
bezpieczeństwa osobistego w postaci maseczek i środków do dezynfekcji rąk. Po przerwie wakacyjnej wróciliśmy do 
prowadzenia zajęć stacjonarnych w naszej przestrzeni przy ul. Żegańskiej 1 a. Zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich 
niezbędnych środków ostrożności (limit miejsc, maseczki, dezynfekcja rąk i przestrzeni).

4. Dodatkowe wydarzenia - W 2020 zorganizowaliśmy trzy wydarzenia integrujące rodziny z Wawra. Na początku marca, jeszcze 
przed wybuchem pandemii zorganizowaliśmy wspólne świętowanie urodzin Klubu. Z kolei w czerwcu zorganizowaliśmy 
coroczny piknik w TPD Helenów. Piknik odbył się na świeżym powietrzu z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa 
(odległość, maseczki, dezynfekcja). W grudniu zorganizowaliśmy kameralne (zgodne z obowiązującym limitem) spotkanie 
Mikołajkowe połączone z zajęciami gordonowskimi. Aby utrzymać świąteczny klimat obecne mamy zorganizowały drobny 
poczęstunek.

II 2do2 - aplikacja do prowadzenia i rozliczania projektów
2do2 to bezpieczna i przyjazna aplikacja do prowadzenia i rozliczania projektów. To jedyne tego typu narzędzie w Polsce. 
Aplikacja dedykowana jest organizacjom pozarządowym i zaprojektowana z myślą o ich potrzebach, posłuży również innym 
podmiotom, które pracują na grantach / dotacjach.
W 2020 r. przybyło w aplikacji 4 płatne organizacje oraz 15 bezpłatnych organizacji. Rok 2020 r. był trudnym czasem ze względu 
na covid, jednakże cały czas dodawane były nowe funkcjonalności. 

III SAMODZIELNI Z PROO
projekt ma na celu usamodzielnienie organizacji od grantów i dotacji.
w grudniu 2020 r. w ramach projektu oddany został nowy warsztat rowerowy, przestrzeń, która zosta wyremontowana i 
wyposażona w niezbędne sprzęty do prowadzenia warsztatu oraz sklepu rowerowego. 

IV otwarty warsztat rowerowy
w 2020 r. warsztat działał na dotacjach prywatnych, grantach z fundacji korporacyjnych, wpływach z działalności odpłatnej - 
dzięki czemu prowadzony był warsztat rowerowy na warszawskiej Pradze Północ, na Bazarze Różyckiego. od wtorku do soboty 
mieszkańcy miasta mogli przychodzić do warsztaty naprawić sobie rower pod okiem mechanika, kupić części oraz rowery z 
recykingu.
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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

700

32

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1

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

Aplikacja 2do2, to doskonałe narzędzie do 
zapanowania na prowadzonymi projektami, 
uporządkowania finansów w organizacji czy 
usprawnienia pracy w zespole.  Po założeniu 
konta organizacja otrzymuje możliwość 
zakładania nielimitowanej liczby kont dla 
zespołu, a użytkownik ma dostęp do swoich 
danych z dowolnego komputera z dostępem do 
Internetu. 
Aplikacja ma założenie, że wszystkie organizacja, 
które nie przekraczają przychodu 80 000 zł w 
roku mają dostęp do narzędzia za darmo. 
Darmowy dostęp mają też wszystkie organizacje, 
które rozpoczęły swoją działalność w danym 
roku kalendarzowym.

62.01.Z 0,00 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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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

2

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

w 2020 r. prowadzony był Klub Wawerski dla 
Rodzin. Rok 2020 przebiegał w działaniach 
zdecydowanie inaczej niż w poprzednich latach 
ze względu na covid - na kilka tygodni została 
zawieszona zupełnie działalność, następnie 
przeniesiona na online, aż w końcu roku 
powróciła do "normalnych" spotkań w rygorach 
sanitarnych. 
Odbywały się zajęcia gordonowskie, spotkania z 
psychologiem - których celem było zwiększenie 
szans społecznych i rozwojowych dzieci a także 
integracje (ogromnie potrzebna po czasach 
zamknięcia) osób w podobnej sytuacji życiowej - 
zajęcia były bezpłatne.

85.59.B 0,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

w 2020 r. prowadzone były działania warsztatu 
polegające na darmowych naprawach 
rowerowych pod okiem mechanika. 
Kontynuowaliśmy projekt "rower za dobro", w 
którym za pracę wolontariacką uczestników 
(dzieci, którzy byli w potrzebach i nie posiadali 
swojego roweru) przekazywaliśmy im rowery. 
Szerzyliśmy pracę wolontariuszy oraz recyklingu 
rowerowego.
Rok 2020 ze względu na covid, odbiegał od 
pierwotnych założeń. Nie byo możliwości 
prowadzić wszystkich założonych działań, jak 
tylko sytuacje epidemiologiczna pozwoliła - 
wszelkie zajęcia i dyżury zostały przywrócone, z 
zachowaniem wymogów sanitarnych.

85.59.B 7 246,00 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.

2do2 jest narzędziem intuicyjnym i szybko 
można się go nauczyć – nasze 
doświadczenie pokazuje, że użytkownikom 
wystarczy około 30 min oninowego 
spotkania wdrożeniowego, aby sprawnie 
poruszać się po aplikacji. Dodatkowo 
oferowany jest na stale funkcjonujący 
helpdesk, z którego można korzystać w 
przypadku potrzeb.
Aplikacja 2do2, dla organizacji, które 
przekraczają przychód roczny ponad 80 000
 zł, dostęp do narzędzia jest płatny. Dzięki 
temu można wdrażać nowe funkcjonalności 
- opłacać prace programistyczne, opłacać 
administrację systemu, koszty związane z 
utrzymaniem serwisu.

62.01.Z 0,00 zł

2

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

Zdecydowana większość działań w tym 
obszarze prowadzona jest bezpłatnie. 
Zajęcia były prowadzone dla zarówno dla 
dzieci, jak i dla rodziców i dzieci oraz dla 
rodziców (np. warsztaty z psychologiem). 
Rodzice zyskiwali dzięki zajęciom nowych 
umiejętności i pomysłów, jak spędzać czas z 
dzieckiem.
W 2020 r. było prowadzonych klika zając 
dodatkowych odpłatnych (prawdopodobnie 
gdyby nie covid, byłoby ich znacznie 
więcej). Środki otrzymywane z płatności za 
zajęcia były przeznaczane na pokrycie 
wkładu własnego do projektu.

85.59.B 0,00 zł

3
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

W 2020 r. prowadzonych było tyko kulka 
płatnych warsztatów i mobilnych 
warsztatów rowerowych ze względu na 
covid. Środki pozyskane w ramach 
działalności odpłatnej pochodziły również 
ze sprzedaży złomu, który pochodził z części 
rowerowych, których nie dało się już 
odzyskać i poddać recyklingowi. Środki 
otrzymane przeznaczone były na zapłatę 
pracownikom, którzy prowadzili otwarte 
warsztaty rowerowe, zakup części 
rowerowych, środków czystości, środków 
odkażających, kosztów związanych z 
utrzymaniem warsztatu (czynsz, media, 
itp.)

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
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7 246,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 398 233,58 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) 519 211,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 439 738,58 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 78 612,10 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 860,87 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28 709,00 zł

2.4. Z innych źródeł 85 022,97 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

320 362,58 zł

77 871,00 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

w 
tym:

100,00 zł

4 009,00 zł

24 600,00 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 11 639,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -295,12 zł

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

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 7 246,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 508 357,22 zł 7 246,00 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

428 098,86 zł 7 246,00 zł

78 907,22 zł 0,00 zł

0,00 zł

98,52 zł

1 234,93 zł

17,69 zł 0,00 zł

1 działanie IV - otwarty warsztat rowerowy - działalność nieodpłatna 7 246,00 zł

1 zakup części, materiałów do warsztatu, narzędzi do warsztatu - działalność nieodpłatna 7 246,00 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
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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)

3 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)

0,75 etatów

28 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

21 osób fizycznych

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

36 818,00 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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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)

2 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

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 320 636,24 zł

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

320 636,24 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)

2 065,42 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)  

260,68 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

22 245,70 zł

22 245,70 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 298 390,54 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 43 827,78 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 276 808,46 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

6 438,00 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)

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 w Warszawskiem 
Wawrze

Urząd Miast st. Warszawy 77 871,00 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

7 650,00 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)

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

organizacji

Emilia Szenderłata - Prezeska 
Natalia Kata-Gawlik - Wiceprezeska 
Paulina Kobza - Prot - Wiceprezes

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

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

1 Samodzielni z Proo doprowadzenie do tego aby 
stowarzyszenie 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 322 297,00 zł

2021-10-09
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