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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GÓRCZEWSKA Nr domu 39 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-144 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 515074039

Nr faksu E-mail zarzad.glowny@ruchkod.pl Strona www www.ruchkod.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-03-01

2019-02-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36386302700000 6. Numer KRS 0000604562

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

Jakub Karyś prezes zarządu TAK

Kinga Łozińska-Czaja wiceprezes zarządu TAK

Łukasz Szopa wiceprezes zarządu TAK

Marlena Lesiak sekretarz NIE

Piotr Szafraniec skarbnik NIE

Magdalena Bielska członek zarządu TAK

Mirosław Michalski członek zarządu NIE

Michał Piotr Szulc członek zarządu NIE

Maciej Dudek członek 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)

KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i 
rozwojowi demokratycznego państwa prawnego, 
2. wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo, 
3. wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie 
postaw i zachowań obywatelskich, 
4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich,
5. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,
6. przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym 
m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu 
uprawnień i kompetencji,
7. działalność mająca na celu upowszechnianie wiedzy o demokratycznym 
ustroju państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 
społecznej, zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli – określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, 
na jakich się opiera.
8. Troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Izabela Jaros przewodnicząca Głównej 
Komisji Rewizyjnej

NIE

Maciej Sosiński wiceprzewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Rafał Prygiel sekretarz Głównej 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Król członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Piotr Pawłowski członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

NIE
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Stowarzyszenie przeprowadziło obserwację wyborów do parlamentu 
Europejskiego oraz Sejmu i Senatu RP w ramach projektu „Obywatelska 
Kontrola Wyborów”:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019:
Raporty z obserwacji wypełniło i wprowadziło do systemu 415 osób, które 
monitorowały prace 499 komisji wyborczych w 122 gminach na terenie 
całego kraju. Obserwatorzy odbyli szkolenia z zakresu prawa wyborczego i 
obserwacji wyborów. Szkolenie stacjonarne w Krakowie było 
transmitowane równolegle z dwóch kamer i udostępnione w Internecie, 
transmisja z pierwszej kamery miała 2300 wyświetleń, a z drugiej 2900.
Wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019:
Raporty z obserwacji wypełniło i wprowadziło do systemu 560 osób, które 
monitorowały pracę 527 komisji wyborczych i dostarczyły 572 raporty. Do 
systemu wprowadzono także dane z 1101 protokołów do Sejmu oraz 1016
 protokołów do Senatu. Obserwatorzy odbyli szkolenia z zakresu prawa 
wyborczego i obserwacji wyborów. Szkolenie stacjonarne w Krakowie było 
transmitowane i udostępnione w Internecie. Transmisje z dwóch kamer 
uzyskały łącznie ponad 9 000 wyświetleń.
Dane z obserwacji wyborów zostały opracowane w formie dwóch 
raportów opublikowanych na stronie www.okw.info.pl, oraz wysłanych do 
Krajowego Biura Wyborczego (wybory do Parlamentu UE), Sejmu i Senatu 
RP, Państwowej Komisji Wyborczej (wybory parlamentarne).
Działalność wydawnicza:
Miesięcznik "Dekoder. W obronie Demokracji" ISSN 2451-1293, darmowe 
czasopismo wydawane we Wrocławiu i kolportowane w wielu miastach na 
terenie kraju, wspierający różne organizacje prodemokratyczne, zajmujące 
się publicystyką o tematyce ogólnospołecznej i politycznej.
Portal internetowy KODuj24, zajmujący się informacją i publicystyką na 
bieżące tematy ogólnospołeczne i polityczne.
Spotkania edukacyjne w tematyce praworządności i stanu demokracji w 
Polsce, organizowane przez regionalne grupy stowarzyszenia: spotkania z 
ekspertami i znanymi osobami życia publicznego, debaty, panele 
dyskusyjne i wykłady, m.in. debata "Kryzys demokracji - jak go pokonać" z 
udziałem profesorów M. Cześnika i B. Nowotarskiego (Warszawa 13.07), 
spotkania z prokuratorem K. Parchimowiczem, sędzią K. Markiewiczem 
(Gdańsk, 03.11, 24.11), wykłady "Polska przed wyborami: Między 
Demokracją, a Autorytaryzmem" prof. W. Sadurski 17-18.09, Elbląg, 
Gdańsk), "Konstytucja krok po kroku" (Kraków, 25.04), „Latający 
Uniwersytet Demokracji” spotkanie z prof. Agnieszką Kasińską-Metryką, J. 
Dehnelem (Kielce, 04.07, 03.12), koncert „Gramy dla demokracji" 
połączony ze spotkaniem z działaczami opozycji w PRL (Kielce 23.08), 
spotkanie z J. Kurskim (Gliwice, 20.09)
Akcje promujące europejskie wartości i wiedzę na temat UE – pikniki 
europejskie, uliczne punkty informacyjne, cykliczna akcja „Cała Polska 
śpiewa Odę do radości” - na terenie całego kraju (m.in. Warszawa, 
Wrocław, Gdańsk, Lublin, Częstochowa, Legnica, Olsztyn, Rzeszów, Zielona 
Góra, Szczecin, Białystok).
Akcje protestacyjne w obronie praworządności i praw człowieka – 
manifestacje uliczne w ponad 100 miastach w Polsce (również w 
skupiskach Polonii poza granicami), gromadzące do kilku tysięcy osób.

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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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

100000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie przeprowadziło obserwację wyborów do parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu RP w ramach projektu 
„Obywatelska Kontrola Wyborów”:
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019:
Raporty z obserwacji wypełniło i wprowadziło do systemu 415 osób, które monitorowały prace 499 komisji wyborczych w 122 
gminach na terenie całego kraju. Obserwatorzy odbyli szkolenia z zakresu prawa wyborczego i obserwacji wyborów. Szkolenie 
stacjonarne w Krakowie było transmitowane równolegle z dwóch kamer i udostępnione w Internecie, transmisja z pierwszej 
kamery miała 2300 wyświetleń, a z drugiej 2900.
Wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019:
Raporty z obserwacji wypełniło i wprowadziło do systemu 560 osób, które monitorowały pracę 527 komisji wyborczych i 
dostarczyły 572 raporty. Do systemu wprowadzono także dane z 1101 protokołów do Sejmu oraz 1016 protokołów do Senatu. 
Obserwatorzy odbyli szkolenia z zakresu prawa wyborczego i obserwacji wyborów. Szkolenie stacjonarne w Krakowie było 
transmitowane i udostępnione w Internecie. Transmisje z dwóch kamer uzyskały łącznie ponad 9 000 wyświetleń.
Dane z obserwacji wyborów zostały opracowane w formie dwóch raportów opublikowanych na stronie www.okw.info.pl, oraz 
wysłanych do Krajowego Biura Wyborczego (wybory do Parlamentu UE), Sejmu i Senatu RP, Państwowej Komisji Wyborczej 
(wybory parlamentarne).
Działalność wydawnicza:
Miesięcznik "Dekoder. W obronie Demokracji" ISSN 2451-1293, darmowe czasopismo wydawane we Wrocławiu i kolportowane 
w wielu miastach na terenie kraju, wspierający różne organizacje prodemokratyczne, zajmujące się publicystyką o tematyce 
ogólnospołecznej i politycznej.
Portal internetowy KODuj24, zajmujący się informacją i publicystyką na bieżące tematy ogólnospołeczne i polityczne.
Spotkania edukacyjne w tematyce praworządności i stanu demokracji w Polsce, organizowane przez regionalne grupy 
stowarzyszenia: spotkania z ekspertami i znanymi osobami życia publicznego, debaty, panele dyskusyjne i wykłady, m.in. debata 
"Kryzys demokracji - jak go pokonać" z udziałem profesorów M. Cześnika i B. Nowotarskiego (Warszawa 13.07), spotkania z 
prokuratorem K. Parchimowiczem, sędzią K. Markiewiczem (Gdańsk, 03.11, 24.11), wykłady "Polska przed wyborami: Między 
Demokracją, a Autorytaryzmem" prof. W. Sadurski 17-18.09, Elbląg, Gdańsk), "Konstytucja krok po kroku" (Kraków, 25.04), 
„Latający Uniwersytet Demokracji ” spotkanie z prof. Agnieszką Kasińską-Metryką, J. Dehnelem (Kielce, 04.07, 03.12), koncert 
„Gramy dla demokracji" połączony ze spotkaniem z działaczami opozycji w PRL (Kielce 23.08), spotkanie z J. Kurskim (Gliwice, 
20.09)
Akcje promujące europejskie wartości i wiedzę na temat UE – pikniki europejskie, uliczne punkty informacyjne, cykliczna akcja 
„Cała Polska śpiewa Odę do radości” - na terenie całego kraju (m.in. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Częstochowa, 
Legnica, Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra, Szczecin, Białystok).
Akcje protestacyjne w obronie praworządności i praw człowieka – manifestacje uliczne w ponad 100 miastach w Polsce 
(również w skupiskach Polonii poza granicami), gromadzące do kilku tysięcy osób.
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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

upowszechnianie i ochrona wolności 
i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji

Stowarzyszenie organizowało koordynowane 
centralnie przez zarząd główny na terenie całego 
kraju, jak również lokalnie na poziomie zarządów 
regionalnych akcje protestacyjne w temacie 
obrony praworządności, głównie niezależności 
sądownictwa. Największą akcją była organizacja 
protestów 18.12, przeciw ograniczaniu 
niezawisłości sędziowskiej, w którą włączyło się 
15 organizacji, około 200 miast, udział 
manifestantów szacujemy łącznie na około 200 
tys. Na poziomie regionalnym organizowane były 
akcje solidarnościowe, wspierające grupy 
mniejszościowych w obronie ich praw. 
Wspieraliśmy także organizacyjnie inne 
stowarzyszenia oraz nieformalne ruchy 
obywatelskie w organizacji akcji w kwestiach 
obrony praw kobiet i ekologii. Lokalnie 
wspierane były inicjatywy mieszkańców, w 
formie zbiórek podpisów pod petycjami do 
władz samorządowych i innych instytucji, oraz 
pomoc w zakresie propagowania tych inicjatyw z 
wykorzystaniem stron www i mediów 
społecznościowych.
W ramach projektu „Obywatelska kontrola 
Wyborów” przed wyborami do Europarlamentu 
oraz przed wyborami do Sejmu i Senatu RP w 
2019r. zostały zorganizowane dla obserwatorów 
społecznych szkolenia, prowadzone przez prof. 
UJ, z zakresu prawa wyborczego. Stacjonarnie w 
Krakowie transmitowane w Internecie. 
Wzbudziły one szerokie zainteresowanie i 
uzyskały ponad 9 000 wyświetleń.

94.99.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

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Od lipca 2019 r. działa projekt „Czy wiesz, że” - 
obejmuje on stronę www czy.wiesz.eu i akcję 
plakatową. Projekt polega na publikowaniu 
wzorów plakatów do druku z krótkim tekstem,
którego rozwinięcie wraz z odesłaniem do źródeł 
znajduje się na stronie www. Informacje na 
plakatach odnoszą się w zwięzłej formie do 
działań rządzących, nadużyć władzy, bieżącej 
sytuacji politycznej i społecznej, mają na celu 
uświadamianie o istnieniu zagrożeń
jakie niosą populizm, niszczenie praworządności 
i demokracji. Plakaty w 2019 r. były drukowane 
łącznie w liczbie ok. 10 tys. przez regionalne 
grupy stowarzyszenia.
Stowarzyszenie było właścicielem portalu 
internetowego Koduj24, niezależnego portalu 
informacyjnego prowadzonego przez Magdę 
Jethon, zajmującego się publicystyką w tematyce
politycznej i społecznej, tworzonego przez 
dziennikarzy i publicystów, we współpracy z 
ekspertami. Wśród autorów w roku 2019 byli m. 
in Krystyna Kofta, Eliza Michalik, ks. prof. Alfred 
Wierzbicki, Magdalena Środa, Wojciech 
Maziarski, Jerzy Sosnowski. W portalu
publikowane są aktualne informacje, felietony 
poświęcone bieżącym wydarzeniom życia 
politycznego oraz wywiady z politykami, 
ekspertami i autorytetami. Portal promuje 
zagadnienia związane z ochroną, budowaniem i 
umacnianiem demokracji.

58.19.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

W kilkunastu miastach w całym kraju 24 marca 
przeprowadzona została koordynowana 
centralnie cykliczna akcja „Cała polska śpiewa 
odę do radości” organizowana  corocznie w 
soboty
(godz. 12:00) najbliższe dacie rocznicy 
podpisania Traktatów Rzymskich, stanowiących 
początek Unii Europejskiej. Akcje polegały na 
odśpiewaniu hymnu Unii Europejskiej w 
centralnych miejscach miast, przez 
zgromadzonych, z udziałem amatorskich 
zespołów, chórów
i innych wykonawców np. w formie flashmob 
(reżyserowanej akcji ulicznej) z zaangażowaniem 
przechodniów.
W maju w wielu miastach regionalnie 
organizowano pikniki europejskie i uliczne 
punkty informacyjne, z m.in. atrakcjami dla 
dzieci, malowaniem koszulek w symbole Unii 
Europejskiej,
rozdawaniem broszur, ulotek tematycznych, 
gadżetów o tematyce europejskiej.
Akcje miały na celu popularyzowanie wiedzy o 
historii i funkcjonowaniu UE, prawach i 
korzyściach dla obywateli UE, wartościach na 
których jest oparta, w formach przystępnych
także dla młodzieży.

93.29.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 730 609,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 417,28 zł

e) pozostałe przychody 730 191,78 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 728 775,83 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 1 833,23 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

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

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 744 111,07 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

186,47 zł

34 052,70 zł

709 871,90 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

369 159,08 zł

261 864,86 zł

0,00 zł

97 751,89 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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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)

1 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)

1,00 etatów

5 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

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

0,00 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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2.1. Organizacja posiada członków

8 255 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 110 688,37 zł

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

110 688,37 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)

597,28 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 324,88 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

46 181,60 zł

46 181,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 64 506,77 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 110 688,37 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

3 702,06 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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

4 210,18 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Jakub Karyś, Kinga Łozińska-Czaja, 
Łukasz Szopa, Marlena Lesiak, Piotr 

Szafraniec
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14
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