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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

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 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 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 odpłatną i 
nieodpłatną.
Działalnością Stowarzyszenia jest (sposób realizacji celów):
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 placówek 
wsparcia dziennego,
l. prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego
m. wsparcie rzeczowe, finansowe, edukacyjne, socjalne i merytoryczne 
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. prowadzenie serwisu sprzętu sportowego, angażującego w prace 
odbiorców działań Stowarzyszenia oraz sprzedaż sprzętu sportowego 
(sklepu), oferowania nowych części, usług naprawczych, wycieczek 
rowerowych, lekcji i warsztatów rowerowych
t. sprzedaż towarów lub usług świadczonych w ramach działalności 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I OTWARTY WARSZTAT ROWEROWY
Działania w tym obszarze w 2021 r. finansowane były z dwóch źródeł: działalność odpłatna oraz projekt z M.St. Warszawy – 
Aktywny Warszawiak. W ramach otwartego warsztatu rowerowego prowadzone były:
1. Otwarte warsztat - Dyżury otwartego warsztatu realizowane były: - środy i soboty w warsztacie rowerowym stowarzyszenia 
na ul. Wolność 2 - soboty na terenie rewitalizowanym - Bazarze Różyckiego - w sezonowym warsztacie rowerowym 
stowarzyszenia W trakcie dyżurów odbiorcy zadania mieli do dyspozycji przestrzeń warsztatową wraz ze sprzętem do naprawy 
rowerów, gdzie pod okiem doświadczonego mechanika, mogli naprawić swój rower samodzielnie. Prace prowadzących 
warsztaty wspierali jeszcze mechanicy rowerowi, zatrudniani przez stowarzyszenie. Dyżury te były również okazją do poszerzenia 
wiedzy uczestników z zakresu mechaniki rowerowej, okazją do zapoznania się z w jaki sposób aktywnie na rowerze spędzać czas 
w mieście. 
2. Mobilne warsztaty rowerowe – w miesiącach wiosenno-letnich dyżury mobilnych warsztatów rowerowych prowadziły 2 
osoby. We wtorki, czwartki i piątki, w różnych miejscach na terenie Warszawy były naprawiane rowery dla rowerzystów 
warszawskich. Podczas wydarzeń, nawiązywane były relacje z rowerzystami i przekazywane im były wskazówki nt. dbania o 
rower, ale też jak bezpiecznie poruszać się rowerem po mieście, czy też ci, którzy przechodzili (bez roweru), dostawali informację 
nt. rowerowej aktywności i możliwości w tym zakresie miasta. Dodatkowo mechanicy radzili i zachęcali do innych aktywności 
rowerowych, służyli pomocą w wyznaczeniu ciekawych tras na wycieczki rowerowe czy informacją, jak profesjonalnie się do 
rajdu rowerowego przygotować. Mobilne warsztaty startowały z dwóch miejsc, z Woli i Pragi Północ. Mechanicy odwiedzali 
najpopularniejsze ścieżki rowerowe prawo i lewobrzeżnej części miasta, miejsca aktywności lokalnej.
3. Rajdy rowerowe - Podczas projektu odbyło się 4 rajdy rowerowe. Uczestnicy rajdów mogli się przekonać, w jak wiele 
ciekawych miejsc można dojechać rowerem, a sam dojazd, ze względu na zwiększającą się infrastrukturę rowerową jest bardzo 
przyjemny. Rajdy były też okazją do pokazania, jak pozytywny wpływ na zdrowie ma ruch (w tym przypadku aktywność 
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rowerowa).
4. Zaprzyjaźnij się z ulicami - projekcie przeprowadzono 40 godzin zaprzyjaźnij się z ulicami. Zadanie to polegało na spotkaniach 
1:1. Największą popularnością cieszyły się przejażdżki z instruktorem, podczas których uczestnicy doszkalali się bądź uczyli, jak 
poruszać się rowerem po mieście. Podczas Zaprzyjaźnij się z ulicami uczestnicy również sprawdzali jakość i stan techniczny 
swoich sprzętów (stan roweru, kasku, światełek) jak również uczyli się, jak poprawnie dopasować np. siodełko. Zdarzały się 
osoby, które chciały przejechać trasy, które pokonują najczęściej, aby nabrać pewności w jeżdżeniu po nich rowerem.
5. Doposażenie Otwartego Warsztatu Rowerowego
W ramach otrzymanego grantu dokonaliśmy zakupów wyposażenia na potrzeby projekty „Doposażenie Otwartego Warsztatu 
Rowerowego”, dzięki któremu mogliśmy doposażyć Warsztat m.in. w profesjonalne narzędzia, których dotąd nie posiadaliśmy, a 
które są niezbędne do  serwisowania coraz częściej spotykanych nowych modeli rowerów i części rowerowych, czyli będziemy 
mogli realizować cele organizacji związane z podniesieniem atrakcyjności naszej nieodpłatnej działalności statutowej.

II WAWERSKI Klub dla Rodzin
Projekt ten był kontynuację kilkuletniego projektu, tak jak w latach poprzednich prowadzone były:
1. Dni Otwarte - 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.). W czerwcu z przestrzeni klubowej zajęcia przeniosły się w plener w związku z remontem w Wawerskim Centrum 
Kultury (m.in. pobliskie place zabaw, ogródki itp.). Po przerwie wakacyjnej wróciliśmy do prowadzenia zajęć stacjonarnych w 
naszej przestrzeni przy ul. Żegańskiej 1 a.
2. Zajęcia dla dzieci - Jak w każdym roku, oferowane przez nas zajęcia dla dzieci dostosowywane były do potrzeb i oczekiwań 
aktualnej grupy odbiorców. W sprawozdawanym okresie odbywały się następujące zajęcia dla dzieci: zajęcia plastyczne, zajęcia 
umuzykalniające - Gordonki oraz Brzdąkające Brzdące, zajęcia Adapciaki, które przygotowują najmłodszych do adaptacji w 
przedszkolu. W związku z remontem w Wawerskim Centrum Kultury, część zajęć odbywała się w trybie online lub w plenerze.
3. Zajęcia dla dorosłych - w sprawozdawanym okresie, tak jak w poprzednich latach, odbywały się regularne spotkania z 
psychologiem dziecięcym. Ponadto zorganizowaliśmy warsztaty dla mam, warsztaty z rękodzieła dla dorosłych oraz warsztaty 
wsparciowo-rozwojowe dla rodziców. Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty chustonoszenia, spotkanie z dietetyczką I 
logopedą oraz spotkanie o książkach dla dzieci. Część spotkań w okresie pandemii odbywała się zdalnie.
4. Dodatkowe wydarzenia - w 2021 zorganizowaliśmy trzy wydarzenia integrujące rodziny z Wawra. Na początku marca 
zorganizowaliśmy wspólne świętowanie urodzin Klubu. Z kolei w czerwcu zorganizowaliśmy coroczny piknik. Piknik odbył się na 
świeżym powietrzu. W listopadzie zorganizowaliśmy imprezę na zakończenie klubu oraz spotkanie gordonkowe również w 
ramach pożegnania.
III Samodzielni z PROO 
Projekt był kontynuacją z poprzednich lat, zakładał poszerzenie i wzmocnienie działalności odpłatnej statutowej, uniezależnienia 
się od grantów oraz doprowadzenie do płynności finansowej w miesiącach, które są poza sezonem rowerowym, aby móc 
prowadzić całoroczne miejsce.
W 2021 r. w pełni zaczął działać sklep rowerów używanych i recyklingowych. 
W celu wzmacniania działalności odpłatnej przygotowane zostały kolejne oferty komercyjne, pojawiła się oferta szkoleń 
rowerowych nie tylko dla mechaników, ale i dla osób chcących od podstaw poznać mechanikę rowerową, kontynuowana była 
akcja zbierania rowerów nieużywanych i zniszczonych na terenie miasta i okolic. Efektem tych prac stało się rozpoznawanie 
otwartego warsztatu rowerowego jako miejsca, gdzie można przyjść za darmo w wybrane dni naprawić sobie rower oraz oddać 
swój stary i nieużywany rower.
Projekt zakładał również dzieleniem się posiadanymi rowerami z potrzebującymi w ramach podprojektu „rower za dobro”. W 
ramach projektu otworzyliśmy pierwszą w mieście publiczną myjnię rowerową.
Dużą wartością tego projektu byli wolontariusze, którzy swoimi pracami wspierali bieżące prace warsztatu, ale również te 
okazjonalne, jak np. zbiórki rowerów. Wolontariusze spotykali się regularnie na spotkania, warsztaty, zwiększając swoją wiedzę z 
tematyki rowerowej, integrowali się, a także poznawali specyfikę działań w ngo.
IV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych
W 2021 r. Stowarzyszenie brało udział w partnerstwie z inną organizacją w organizacji MFIP – to wydarzenie dla organizacji 
pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego (jedynego w województwie), gdzie organizacje mają przestrzeń do 
poznania się, wymiany swoich doświadczeń, sieciowania, a także zwiększenia swojej wiedzy w trakcie poszczególnych szkoleń i 
warsztatów na wydarzeniu. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób z całego województwa z mniejszych i większych 
miejscowości.
Stowarzyszenie zajmowało się rekrutacją oraz ewaluacją tego projektu.
V Leśne edukacyjne warsztaty dla rodzin
W 2021 r. prowadzony był projekt z Biura Edukacji, który zakładał przeprowadzenie 6 wypraw w przyrodę w okresach jesienno-
zimowych, dla rodzin, w terenach zielonych Warszawy. Projekt zakładał dostarczenie pomysłów, jak spędzać czas z dziećmi w 
tych pozornie nieatrakcyjnych miesiącach roku w przyrodzie.
Warsztaty Leśne były prowadzone również w ramach działalności odpłatnej.
VI Aplikacja 2do2
Projektem jest aplikacja służącą do prowadzenia i rozliczania projektów, która dedykowana jest organizacjo pozarządowym. 
Służy również do zarządzania całością finansów organizacji.
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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

1900

51

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2021 r. kontynuowane było działania mające na celu zwiększenie ilości użytkowników w aplikacji.
Wprowadzono kilka dodatkowych działań w ramach nieodpłatnej działalności statutowej dla użytkowników jak i organizacji nie 
korzystających z narzędzia: program szkoleniowy – dodatkowe szkolenia z tematyki ngo, otwarte webinaria wspierające 
organizacje w prowadzeniu projektów grantowych. Wprowadzane były również nowe funkcjonalności.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W 2021 r. prowadzone było działania w 
otwartym warsztacie rowerowym w postaci 
otwartych warsztatów rowerowych - 2 dni w 
tygodniu można było przyjśc do warsztatu oraz 
pod okiem mechanika naprawić sobie rower, 
skorzystać równiez z myjni rowerowej. Oprócz 
naprawy można było pozyskać wiedzę z zakresu 
szeroko rozumienej mechaniki rowerowej.
Z otrzymanych rowerów ze zbiórek rowerowych, 
częśc z nich, była przeznaczana na przekazanie 
ich (po naprawach i serwisie) dla osób 
potrzebujących (m.in. z domów dziecka, dla 
uchodźców)

85.59.B 2 425,36 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  5



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 2021 r., pomimo trudności związanych z 
panującą pandemią oraz lock downem,
prowadziliśmy zajęcia dla dzieci oraz dorosłych. 
Poprzez nasze działania wspomagaliśmy rozwój 
rodziców i
opiekunów pod względem wzmacniania ich 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Przez 
cały czas trwania
projektu wyposażaliśmy rodziców w niezbędną 
wiedzą oraz umiejętności z zakresu 
wychowywania dzieci oraz
rozwoju osobistego. Pomimo panującej 
pandemii staraliśmy się wspierać integrację 
rodzin z Wawra i okolic.
Zorganizowaliśmy urodziny klubu, piknik 
rodzinny, czy otwarte spotkania w plenerze.

85.59.B 0,00 zł

3

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

Aplikacja 2do2, to narzędzie, które ułatwia prace 
w obszarze zarządzania finansami i prowadzeniu 
projektów dla organizacji pozarządowych. 
Została tak zaprojektowana, aby odpowiadać na 
indywidualne potrzeby sektora ngo. Model 
finansowy jej opiera się na tym, że małe 
organizacje (osiągające przychód do 80 000 zł w 
roku) oraz te, które dopiero rozpoczynają swoją 
działalności, mają do niej dostęp za darmo. 
Oprócz dostępu do aplikacji organizacje 
otrzymują wsparcie helpdesk (w sprawie 
funkcjonowania aplikacji) oraz dodatkowe 
szkolenia w ramach programu szkoleniowego.

62.01.Z 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
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

W 2021 r. były prowadzone płatne działania 
w zakresie mobilnych serwisów 
rowerówych (odbiorcami były m.in. urzędy, 
placówki publiczne, prywatne podmioty) 
szkoleń dla mechaników i osób 
indywidualnych. Całośc przychdów z 
działalności odpłatne przeznaczona była na 
pokrycie wydatków związanych z 
prowadzeniem wydarzeń (części, pensje dla 
prowadzących), ale przede wszystkim 
przychody pokrywały wydatki związane z 
utrzymaniem miejsca (koszty stałe, części 
dla recyklingowanych rowerów, pensje dla 
pracowników, utrzymanie warsztatu w 
miesiącach poza sezonem rowerowym).
W ramach działań związanych z ekologia, 
przeprowadzone były w 2021 r. 2 warsztaty 
przyrodnicze, z którego przychód 
przeznaczony był na materiały do zajęć i 
wynagordzenia dla prowadzących 
wydarzenia.

85.59.B 0,00 zł

2

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

W 2021 r. odbyło się tylko kilka płatnych 
warsztatów w wawerskim klubie dla rodzin. 
Były to zajęcia bardzo korzystne cenowo, 
aby oferta była dostępna i osiągalna dla 
jaknajwiększego grona. Przychody z 
działalności odpłatnej w tym zakresie 
wyniosły niespełna 6000 zł, pokryte zostały 
z tej puli materiały do zajęć i wynagordzenia 
dla prowadzących zajęcia. Środki, które 
pozostały wsparły działalność nieodpłatną 
prowadzoną w wawerskim klubie dla rodzin 
na zajęcia dla dzieci, zajęcia dla rodziców, 
prowadzenie dni otwartych w obiekcie.

85.59.B 0,00 zł

3

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

Aplikacja 2do2, to narzędzie, które ułatwia 
prace w obszarze zarządzania finansami i 
prowadzeniu projektów dla organizacji 
pozarządowych. Została tak 
zaprojektowana, aby odpowiadać na 
indywidualne potrzeby sektora ngo. Model 
finansowy jej opiera się na tym, że małe 
organizacje (osiągające przychód do 80 000 
zł w roku) oraz te, które dopiero 
rozpoczynają swoją działalności, mają do 
niej dostęp za darmo. Natomiast 
organizacje większe płaca roczny 
abonament. Wszystkie przychody z aplikacji 
są przeznaczane na utrzymanie i rozwój 
aplikacji oraz program szkoleniowy, który 
wzmacnia organizacje, zwiększa ich wiedzę, 
co powoduje zmniejszenie ilości 
popełnianych błędów w kwestiach 
finansowych i prowadzenia projektów.

62.01.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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3 121,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 475 372,69 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) 718 831,19 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 504 222,82 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 197 191,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 13,00 zł

e) pozostałe przychody 17 404,37 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25 729,03 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

302 593,10 zł

172 779,59 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 214 608,37 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 2 425,36 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: 695 385,54 zł 2 425,36 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

487 713,05 zł 2 425,36 zł

197 669,48 zł 0,00 zł

0,00 zł

5,95 zł

0,00 zł

9 997,06 zł 0,00 zł

1 Działanie I Otwarty Warsztat Rowerowy - działalność nieodpłatna 1 341,04 zł

2 Działanie V Leśne edukacyjne warsztaty dla rodzin - działalność nieodpłatna 1 084,32 zł

1 polisa NNW dla prowadzących warsztaty w ramach otwartego warsztaty rowerowego oraz dla 
Wolontariuszy

971,00 zł

2 materiały na warsztaty 1 084,32 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

100,00 zł

20 124,03 zł

5 505,00 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 16 509,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -478,48 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

6 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)

3,50 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

44 894,00 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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23 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
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)

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 426 362,84 zł

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

426 362,84 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)

5 225,92 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)  

1 439,58 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)  

887,89 zł

15 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)

2 osób

w 
tym:

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

2 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

15 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

125 977,17 zł

125 977,17 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 300 385,67 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 111 826,25 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 314 536,59 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

9 938,00 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)

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 St. Warszawy 78 610,59 zł

2 Aktywny Warszawiak dostarczanie mieszkańcom 
Warszawy pomysłu i inspiracji, 
jak zadbać o zdrowie i o 
środowisko, wykorzystując do 
tego rowery

Urząd Miasta St. Warszawy 61 600,00 zł

3 Organizacja Mazowieckiego 
Forum Inicjawyw 
Pozarządowych

współorganizacja forum dla 
organizacji pozarządowych z 
wojewódzctwa mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

4 550,00 zł

4 Rodzinne wyprawy 
przyrodnicze

dostarczenie rodzicom 
pomysłów na spędzanie czasu w 
przyrodzie w sezonie jesienno-
zimowym

Urząd Miasta St. Warszawy 8 500,00 zł

5 Doposażenie warsztatu 
rowerowego

doposażenie warszawski 
organizacji pozarządowych

Fundacja Rubin jako regranting od 
Urzędu Miasta St. Warszawy

19 519,00 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

4 500,00 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

13 000,00 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 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 Urząd Miasta St. Warszawy 1

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, działalniami z 
odpłatnej działalności 
statutowej, zabezpieczyc środki 
na nieodpłatne działania 
statutowe bez konieczności 
każdorazowego sięgania po 
środki z konkursów dla ngo

Narodowy Instytut Wolności 302 593,10 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Emilia Szenderłata - prezeska
Paulina Kobza-Prot - wiceprezeska
Natalia Kata-Gawlik - wiceprezeska

Data wypełnienia sprawozdania
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