
Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia……..……(poz……….)  

                                                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 
 

  
 
 

WZÓR 
 
 
 
 

1 

 

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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 

1. Nazwa organizacji KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo MAZOWIECKIE Powiat M.ST.WARSZAWA 

Gmina M.ST.WARSZAWA Ulica FRETA Nr domu 20/24 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-227 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-827-39-39 

 Nr faksu 22-827-29-04 E-mail KIK@KIK.WAW.PL Strona www WWW.KIK.WAW.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

10.08.2001 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

22.02.2005 

5. Numer REGON 000770809 6. Numer KRS  0000034785 

za rok 2014 
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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 

Joanna Święcicka Prezes 
     

Paweł Broszkowski Wiceprezes 
     

Maria Czaplińska Wiceprezes 
    

Krzysztof Ziołkowski Wiceprezes 
    

Jakub Kiersnowski Sekretarz 
    

Krzysztof Sawicki Skarbnik 
    

Maria Borkowska Członek Prezydium 
    

Piotr M.A.Cywiński Członek Zarządu 
    

Andrzej Friszke 
Członek Zarządu 

    

Marek Kielanowski 
Członek Zarządu 

    

Maria Piotrowska 
Członek Zarządu 

    

Łukasz Rozdeiczer-
Kryszkowski 

Członek Zarządu 
    

Ewa Teleżyńska 
Członek Zarządu 

    

Michał Tomaszewski 
Członek Zarządu 

    

Marek Zając 
Członek Zarządu 

     

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 

Stanisław Latek 
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej      

Izabella Bnińska Wiceprzewodnicząca 
    

Jacek Moskwa Członek Komisji Rewizyjnej 
    

Maciej Paszewski 
Członek Komisji Rewizyjnej 

     

Jan Jakub Wygnański 
Członek Komisji Rewizyjnej 
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9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1. Klub jest społeczno-kulturalną organizacją katolików mającą na celu: 
a) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za 
Kościół, za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną; 
b) tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym; 
c) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych 
środowisk katolickich, innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi; 
d) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, 
artystycznej i politycznej; 
e) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych; 
f) przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka 
wrażliwego na problemy społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzeby 
bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą potrzebującym; 
g) wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za 
Ojczyznę z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu; 
h) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności 
działalności i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską. 
2. Osoby niebędące katolikami, które podzielają wyżej wymienione cele i 
deklarują chęć zostania członkami Klubu, mogą być przyjęte na ogólnych 
zasadach członkostwa. 

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

Dla realizacji tych celów Klub w szczególności: 
1. nieodpłatnie: 
a) prowadzi działalność stypendialną i charytatywną; 
b) organizuje dni skupienia i nabożeństwa; 
2. nieodpłatnie lub odpłatnie: 
a) organizuje rekolekcje i pielgrzymki; 
b) organizuje zebrania i spotkania poświęcone nauczaniu Kościoła i problemom 
życia społecznego; 
c) prowadzi działalność ekumeniczną; 
d) prowadzi działalność wychowawczą, turystyczną, wydawniczą, edukacyjną, 
sportową i artystyczną; 
e) organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz inne imprezy 
kulturalne; 
f) współpracuje z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i 
za granicą; 
g) podejmuje inicjatywy obywatelskie, kulturalne, ekologiczne; 
3. współpracuje z Episkopatem Polski i występuje o powołanie kapelana 
klubowego; 
4. prowadzi działalność gospodarczą. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

- DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 
W okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież systematycznie uczestniczyły w spotkaniach w ciągu roku szkolnego. Latem 2014 roku 
odbyło się 17 obozów (w tym 5 stacjonarnych, 5 spływów kajakowych w tym na Litwie), 4 obozy rowerowe, w tym jeden w Szwecji 
i 3 wędrowne (w Beskidzie Niskim, Słowenii i Austrii oraz w Macedonii). 
Powtarzającą się każdej niemal zimy trudnością są rozbieżne terminy ferii wychowawców (w większości studentów) i uczestników 
obozów. Z tego powodu coraz częściej obozy zimowe organizowane są na przełomie grudnia i stycznia, a nie w terminie ferii 
szkolnych, w związku z tym na przełomie roku 2013/2014 odbyło się 10 obozów zimowych a 4 kolejne już w 2014 roku: 9 w Polsce i 
5 na Słowacji. 
Większość obozów letnich i część zimowych było wizytowanych przez członków zarządu, koordynatorów lub rodziców 
doświadczonych w pracy Sekcji. W miarę możności staramy się, aby obozy były odwiedzane również przez księży.  
Młodzież i wychowawcy SR regularnie biorą udział w rekolekcjach. W październiku 2014 r. nasza młodzież rozpoczęła 
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w kościele św. Marcina. Przygotowanie jest organizowane już po raz 
czwarty, tym razem bierze w nim udział 55 gimnazjalistów i licealistów.  
W roku 2014 odbył się w Wąpiersku letni kurs dla pomocników wychowawców. Wzięło w nim udział 26 osób. Kursy dla 
wychowawców odbywają się obecnie co dwa lata, a dla pomocników – co roku. Prowadzone były również szkolenia dla 
wychowawców obejmujące różnego rodzaju tematy. W celu wsparcia wychowawców, został im zapewniony kontakt z 
psychologami, specjalistami od budowy zespołu, a także spotkania, na których wychowawcy omawiali swoje najtrudniejsze 
problemy wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
- AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK 
W 2014 r. kontynuowała swoją działalność Akademia Trzeciego Wieku KIK. Projekt obejmuje szereg działań warsztatowo-
wykładowych. W działaniach Akademii regularnie uczestniczy około 100 osób. Projekt dofinansowany jest z funduszy Miasta st. 
Warszawy. 
- BIAŁORUŚ i UKRAINA 
W sierpniu 2014 roku po raz dziesiąty gościliśmy w Polsce młodzież z Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa w Mińsku. Pobyt 
licealistów po raz kolejny został w dużej mierze sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury i przez Biuro Edukacji m.st. 
Warszawy. Gościliśmy ponad 80-osobową grupę, która – dzięki wytrwałej pracy wielu członków Klubu – mogła w „normalnych” 
warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności i doświadczenia. 
Ich pobyt wpisany był w realizowany od czerwca projekt „Szkoła liderów dla Białorusi 2014”. Do licealistów z Mińska dołączyli ich 
koledzy z Nowogródka i jak zwykle grupa młodzieży z Mohylewa. 
Tym razem warsztaty prowadziła grupa młodzieży białoruskiej, która odbyła wcześniej w czerwcu szkolenie w Warszawie. Zajęciom 
przyglądali się nasi animatorzy, którzy wcześniej prowadzili czerwcowe zajęcia.  Szkolenie zakończone było wręczeniem dyplomów 
dla uczestników, które odbyło się podczas tradycyjnej wieczornicy białoruskiej. Nasza młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma 
specjalne certyfikaty wydane przez firmę Hay Group.  
Białorusini spotkali się z szefem Kancelarii Premiera Jackiem Cichockim, z Pierwszą Damą RP Anną Komorowską, zwiedzili także 
Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich oraz obejrzeli defiladę wojskową z okazji święta Wojska 
Polskiego.  
Edukacyjny program pozaszkolny zakończyła projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa – człowiek z nadziei” i krótka rozmowa po 
projekcji na temat filmu i wydarzeń w nim przedstawianych. 
Ostatni wieczór w Warszawie to tradycyjna wieczornica białoruska, podczas której młodzież szkoły dzieliła się z widzami swoimi 
wspomnieniami z tegorocznego pobytu.  
Klub był także organizatorem projektu „Młodzi dla Białorusi 2014”, poświęconego integracji młodzieży polskiej i białoruskiej 
podczas dwóch cyklów szkoleń z umiejętności interpersonalnych.  
Przez cały rok w związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Klub poprzez Sekcję Wschodnioeuropejską i Sekcję Współpracy z 
Katolikami na Wschodzie prowadził działania na rzecz pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w zajściach na kijowskim Majdanie 
oraz w walkach we wschodniej Ukrainie. Naszą pomoc postanowiliśmy zorganizować tak, aby była maksymalnie skuteczna i 
zaspokajała konkretne potrzeby. Zorganizowaliśmy zbiórki na zakup drobnego sprzętu medycznego, który następnie przekazaliśmy 
na kijowski Majdan. Objęliśmy opieką i wspieraliśmy w trakcie rekonwalescencji rannych żołnierzy ukraińskich, którzy trafili do 
polskich szpitali. Zorganizowaliśmy we Lwowie międzynarodową konferencję pod tytułem „Zmiany społeczno-polityczne i 
gospodarcze w naszej części Europy”. Uczestnikami konferencji poza członkami KIK byli uczniowie i nauczyciele z Niezależnego 
Liceum im. Jakuba Kolasa z Mińska, a także grupa młodzieży i działaczy społecznych z Ukrainy. Konferencja odbyła się w sali 
plenarnej lwowskiego Ratusza.  Zorganizowaliśmy we współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 
dwutygodniowe kolonie letnie w Krzyżowej dla prawie 30 dzieci żołnierzy walczących na froncie. Do szpitala polowego w Winnicy 
dostarczyliśmy prawie tysiąc dawek szczepionek przeciwtężcowych. Zostaliśmy uczestnikiem stałego zespołu koordynującego 
pomoc dla Ukrainy powołanym przez Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  
- PROJEKTY/DZIAŁANIA SEKCJI KIK 
W roku 2014 w Klubie funkcjonowało 16 Sekcji i zespołów tematycznych, odbyło się przeszło 100 spotkań otwartych i sekcyjnych. 
W roku sprawozdawczym Klub prowadził ponad 20 różnorakich projektów dofinansowanych na szczeblu administracji państwowej 
i samorządowej a także ze środków Unii Europejskiej.  
- STYPENDIA 
W 2014 roku Komisja Stypendialna ogłosiła dwie edycje Konkursu Stypendialnego KIK. 
- PONTIFICI 
24 października 2014 roku Laureatem Nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów – został ksiądz dr Jan Kaczkowski, bioetyk, 
duszpasterz, dyrektor Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, sam zmagający się z dotkliwą chorobą nowotworową. Nagroda 
ustanowiona została w 2006 r. przez Zarząd KIK. Przyznawana jest za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i 
poświęcenia na rzecz bliźnich. Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi Klubu. Nagroda przyznana została po raz 
dziewiąty. 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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

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 5500 

 
Osoby  
prawne 

 

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

 
 

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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

wypoczynek dzieci i 
młodzieży  

Działalność pozostałych 
organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

94.99.Z 

podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 

Działalność pozostałych 
organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

94.99.Z 

upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, 
a także działań 
wspomagających rozwój 
demokracji 

Działalność pozostałych 
organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

94.99.Z 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 

działalności odpłatnej organizacji w okresie 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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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 

podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 

Wydawanie czasopism i 
pozostałych periodyków 

58.14.Z 

   

   

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą  

 

 

  

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 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

68.20.Z 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi 

73.1 Reklama 

  

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

1 582720,20  zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 429 109,77  zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 56 992,48   zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 95 420 , 00 zł 

d) Przychody finansowe 0     ,   zł 

e) Pozostałe przychody   1197,95,   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 60178,78    zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 303882 ,52    zł 

 25119,52    zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 154080,00    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 124683,00    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych ,    zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
1112918,43    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 92114,50    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
750715,70    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
27192,62    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,    zł 

e) ze spadków, zapisów 0,    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
242895,61   zł 

2.4. Z innych źródeł 105740,47    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,    zł 

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

60178,78,    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 

1 
Obozy dla dzieci i młodzieży 

 
22813,40    zł 

2 
Sekcje KIK 

 
3295,40    zł 

3 
Zebrania ogólne, projekty ogólnoklubowe 

 
34069,98    zł 

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 

1 
Obozy dla dzieci i młodzieży 

 
22813,40    zł 

2 
Sekcje KIK 

 
3295,40    zł 

3 
Zebrania ogólne, projekty ogólnoklubowe 

 
34069,98    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1734164,58    zł 60178,78    zł 

 
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1362851,13   zł 59788,38     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 57025,67   zł 390, 40  zł 
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c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 1409,62   zł  

d) koszty finansowe 21306,38    zł  

e) koszty administracyjne  291571,78    zł  

f) pozostałe koszty ogółem 0  ,    zł 0  ,     zł 

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

             499,00     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 66258,64     zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -33,19    zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 94010,38    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 94010,38   zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

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

 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
                     

 

 

z opłaty skarbowej
                                       

z opłat sądowych
                                      

z innych zwolnień
 

-> jakich? ________________________            
 

 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 (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
 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

tak   

nie 

nie  korzystała  
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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) 

                                                                    9                        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) 

7,9  etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
109   osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

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

                             1646        osób fizycznych 

                                                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) 

 

 

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) 

0 osób 

w 
tym: 

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

0 osób 

b) inne osoby 0 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) 

osób 

w 
tym: 
 

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

osób 

b) inne osoby 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) 

250 osób 

w 
tym: 
 

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

80 osób 

b) inne osoby 170 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

nie   

nie   
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
462731,53    zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 282072,53    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 276756,53    zł 

– nagrody 0   zł 

– premie 5316 ,00    zł 

– inne świadczenia  0    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 180659,00    zł 

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

462731,53    zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 28190 ,00    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 434541,53    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 ,    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) 

2169,92   zł 

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

0   ,    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   ,    zł 

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) 

2134,60    zł 

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

2858,00   zł 

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

  ,    zł 

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 

,    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 

5718,00    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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

nie   
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2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0     ,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 0 

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 dotacji 

1 Kikowskie lato 2014 Wypoczynek dzieci i młodzieży 
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji  BE/B/V/2/7/U-
227/179/2014/NGO 

60750,00    zł 

2 Mam Pomysł 2014 Aktywizacja społeczna młodzieży 
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji  
BE/B/V/2/9/1/U-53/20/2014/AM 

25000, 00   zł 

3 
Akademia Trzeciego Wieku 
KIK 2013-2016 

Aktywizacja społeczna seniorów  
Miasto St.Warszawa Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych  PS/B/VI/3/10/362/2013-2016 

23333, 00   zł 

4 

Chór Ars Cantata -
"1944.Pamiętamy-koncert 
w 70. Rocznicę Powstania 
Warszawskiego" 

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej 

Miasto St.Warszawa-Dzielnica Śródmieście 
ŚRÓ/WKP/B/VII/1/1/51/2014/1695/1078 

7600, 00   zł 

5 

Chór Ars Cantata -
"Cantemus! Wspólny 
koncert w kościele św. 
Jakuba" 

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej 

Miasto St.Warszawa-Dzielnica Ochota UD-V-
WKU/B/10/2014 

3000, 00  zł 

6 

Chór Ars Cantata -
"Świadkowie Epoki.Jan 
Kochanowski-poezja i 
muzyka" 

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej 

Miasto St.Warszawa-Dzielnica Ursynów URN-
XII/WKU/B/VII/1/1/790/LW/2014/12 

5000,00   zł 

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 dotacji 

1 Młodzi dla Białorusi 
Edukacja i aktywizacja młodzieży 
białoruskiej 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych BDG-
928/2014 

 40784,00  zł 

2 Kikowskie lato 2014 Wypoczynek dzieci i młodzieży 
Wojewoda Mazowiecki -Kuratorium Oświaty 
5/WAW/2014 

   34300,00   zł 

3 

Post-turysta.pl-warsztaty 
świadomej, 
odpowiedzialnej i 
zrównoważonej turystyki 

Rozwój świadomej turystyki 
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" -EG-2014-
16 

24996,00   zł 

4 

Chór Ars Cantata -
"1944.Chwała bohaterom"-
cykl koncertów chóralnych 
w 70. rocznicę Powstania 
Warszawskiego 

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej 

MON-umowa nr 279/2014/585 14000,00   zł 

5 

Wydawanie kwartalnika 
"Kontakt" w wersji 
papierowej i tygodnika 
"Kontakt" w wersji 
elektronicznej w roku 2014 

Kształtowanie postaw społecznych i 
obywatelskich 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 
04665/14/DMP 

40000,00   zł 

nie   

nie   
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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)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1   ,    zł 

2   ,    zł 

3   ,    zł 

4   ,    zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 
Krakowiaków Nieruchomości Sp. z 

o.o. 
Warszawa ul. Krakowiaków 80/98 40,85 % 40,85 % 

2   % % 

3   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1  

2  

3  

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1   

2   

3   

4   

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

organizacji 

 
 

 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 


