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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ 
WARSZAWSKI

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M. ST. 
WARSZAWA

Gmina M. ST. 
WARSZAWA

Ulica FOKSAL Nr domu 3/5 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-366 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-826-79-45

Nr faksu E-mail 
sdrp.warszawa@dziennika
rzerp.pl

Strona www dziennikarzerp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01575609000000 6. Numer KRS 0000204871
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

W okresie  1.01. 2012 do 12.09.2012 zarząd SDRP OW pracował w 
następującym składzie: przewodniczący: Kuliński Marek, 
wiceprzewodnicząca: Janiszewska Barbara, skarbnik: Jakobsche 
Jerzy, członkowie: Borkowski Mariusz, Dłużak Florian, Kamecki 
Rafał, Machnicka Barbara.
Od 12 września 2012 Zarząd pracował w składzie:
przewodniczący: Kuliński Marek, wiceprzewodniczący: Janiszewska 
Barbara, Miłkowski Tomasz, sekretarz: Duchnowicz-Salicka 
Danuta, skarbnik: Jakobsche Jerzy, członkowie: Bilik Andrzej, K

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

przewodnicząca – Irena Hamerska,
sekretarz – Katarzyna Proniewicz-Jaszczak, 
członek – Zdzisław Drewicz,
członek – Jerzy Kraszewski,
członek - Mirosława Zawirska-Malicka.

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

-ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów,
-działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, 
edukacji i kultury,
-upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania 
wspomagające rozwój demokracji,
-współdziałanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
-umacnianie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza 
mediów lokalnych,
-wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna 
działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
-dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy,
-starania o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa 
za pośrednictwem środków społecznego komunikowania.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

- monitorowanie i ocenianie działalności informacyjnej mediów oraz 
organów administracji publicznej,
- realizację zadań zleconych przez organy administracji publicznej z 
dziedziny informacji i edukacji obywatelskiej przez organizowanie 
seminariów, warsztatów i szkoleń dla osób angażujących się w 
działalność społeczną, edukacyjną, wychowawczą i kulturalną,
- inspirowanie i wspieranie działalności ogniw stowarzyszenia, 
władz publicznych,  
   związków zawodowych, w tym zwłaszcza Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich i innych organizacji w  zakresie ochrony zawodu 
dziennikarskiego, szkolenia zawodowego kształtowania i 
monitorowania warunków zatrudnienia oraz rozwijania twórczości 
dziennikarzy,
- reprezentowanie zrzeszonych dziennikarzy wobec władz 
publicznych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla 
dziennikarzy sprawach,
-  prezentowanie stanowiska SDRP w toku prac legislacyjnych nad 
aktami prawnymi dotyczącymi zawodu dziennikarskiego i 
funkcjonowania mediów,
-  organizowanie działalności pomocowej, charytatywnej i 
samopomocy koleżeńskiej
-  przynależność do międzynarodowych organizacji dziennikarzy 
oraz innych organizacji.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1)Zarząd SDRPOW wspólnie z Klubem Krytyków Teatralnych zorganizował 
XXVI Międzynarodowy Kongres Krytyków Teatralnych AICT. Odbył się on w 
dniach 26 – 30 marca 2012 r.. Zarząd otrzymał na ten cel dotację z Ministerstwa  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazaną przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego, w wysokości 300 tys. zł. Uzyskane środki z dotacji  
wykorzystano zgodnie z harmonogram do 30 czerwca 2012 roku. W Kongresie 
w Warszawie uczestniczyło 100 delegatów z 40 krajów oraz 90 krytyków, 
teatrologów i dyrektorów teatrów z Polski. W ramach Kongresu odbyły się 3 
sesje międzynarodowego seminarium „Teatr poza teatrem”. Odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w teatrze Ateneum, 
dwa posiedzenia Komitetu Wykonawczego IATC/AICT (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych), panel o polskim teatrze z udziałem 
dyrektorów Teatru Narodowego, Teatru Modrzejewskiej i Teatru Arka. 
Wręczono: międzynarodową nagrodę Talia Prize (laureatka Kapila Vantsyayan z 
Indii) i polską nagrodę im. Ireny Solskiej (laureatką została Nina Andrycz). 
Odbyły się także warsztaty młodej krytyki w dwóch grupach językowych 
(anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Opublikowano wydawnictwa kongresowe, 
w tym informator zawierający abstrakty seminarium „Teatr poza teatrem”, zbiór 
szkiców o laureatach Nagrody im. Boya, ulotkę kongresową i zbiór zawierający 
kongresową dokumentację „Zawsze teatr”. Uczestnicy Kongresu obejrzeli 
wybrane spektakle Warszawskich Spotkań Teatralnych i teatrów warszawskich, 
wzięli także udział w krótkiej wycieczce po Mazowszu (Domek Chopinów, Pałac 
w Radziejowicach). Program Kongresu i szerokie informacje o poszczególnych 
wydarzeniach publikowano na specjalnej stronie internetowej 
http://www.teatrnaswiecie-aict.pl/ oraz stronie domowej polskiej sekcji AICT – 
www.aict.art.pl.
2) 16 kwietnia 2012 r. zorganizowano uroczystość wręczenia filmowych Nagród 
Syreny Warszawskiej 2012 przez Klub Krytyków Filmowych SDRP. Nagrodzono 
filmy: zagraniczne: „Jak zostać królem”, „Pina”, „Szczęście ty moje” i 
„Chodorkowski”, filmy polskie: „Czarny czwartek…” – reż. Antoni Krauze, „Jutro 
będzie lepiej” – reż. Dorota Kędzieżawska  i „Oni szli Szarymi Szeregami” - reż. 
Mariusz Malec.
3) 5 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie poświęcone problemom 
bezpieczeństwa dziennikarzy relacjonujących imprezy masowe. Spotkanie 
zorganizowane zostało pod patronatem i przy współudziale wojewody 
mazowieckiego w ramach cyklu spotkań poświęconych praktycznym problemom 
bezpieczeństwa i ochrony dziennikarzy wykonujących zadania reporterskie.
4) Kontynuując współpracę z Fundacją Polsko-Czesko-Słowacką, 10 i 20 
września 2012 roku przedstawiciele zarządu SDRPOW spotkali się w siedzibie 
Fundacji z młodymi dziennikarzami z krajów b. ZSRR. Regularne spotkania 
odbywają się  w ramach projektu „Niezależne Media w Centralnej Azji”, podczas 
których zapoznano uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 
i sytuacją mediów w Polsce. 
5) Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP w 2012 roku 
uczestniczyli w wielu konferencjach i spotkaniach poświęconych sytuacji mediów 
w Polsce, standardom wolności słowa i jakości warsztatu dziennikarskiego. Były 
one relacjonowane na stronie internetowej. Brali także udział w spotkaniach 
Rady Języka Polskiego. 
6) Wzorem lat ubiegłych, zarząd SDRPOW przeznaczył kwotę uzyskaną z 
wpływu z 1 procentu na organizacje pożytku publicznego na zapomogi dla 
członków Oddziału Warszawskiego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnych 
warunkach materialnych. Dzięki tym środkom i środkom własnym w 2012 roku 
wypłacono 8 zapomóg na łączną kwotę 2.800,00 zł.

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

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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7) 12 września 2012 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
SDRPOW, na którym podsumowano działalność w poprzedniej kadencji. 
Wybrano nowe władze OW.
8) Zarząd SDRPOW na bieżąco aktualizował stronę internetową 
www.dziennikarzerp.pl., na której zamieszczane były informacje o ważnych dla 
środowiska dziennikarskiego wydarzeniach i sprawach, stypendiach, 
konkursach, konferencjach, spotkaniach. Zarząd podjął decyzję o kolejnej 
modyfikacji strony, aby uatrakcyjnić i wzbogacić treści na niej publikowane.  
Projekt modernizacji strony przygotował specjalny zespół. 
9) W roku 2012 zarząd SDRPOW kontynuował działania związane z bieżącą 
aktualizacją listy członków i zapewnieniem rytmiczności opłacania składek 
członkowskich. W kwietniu, po raz trzeci, wzorem lat ubiegłych, wysłano monity 
do 389 osób, które zakończyły opłacanie składek w latach 2005 – 2010. Na 
stronie internetowej SDRPOW jest stały apel o regularne opłacanie składek. 
10) Zarząd SDRPOW powołał zespół ds. młodych dziennikarzy, którego 
zadaniem będzie  pozyskiwanie nowych członków, głównie młodzieży. 
11) Decyzją zarządu SDRPOW przekazano w roku 2012 środki finansowe  
(składka w wysokości 3 zł miesięcznie od każdego członka SDRPOW, zgodnie z 
uchwałą zjazdu SDRP) Zarządowi Głównemu SDRP, przeznaczone na 
działalność statutową oraz na składki w Międzynarodowej Federacji 
Dziennikarzy (FIJ) w wysokości 20.880,00 zł. 
12) Zespół Starszych Dziennikarzy, działający w strukturach Oddziału 
Warszawskiego SDRP, zorganizował 13 grudnia 2012 roku świąteczno-
noworoczne spotkanie dla wszystkich swoich członków. Organizacja spotkania 
była możliwa dzięki finansowemu wsparciu sponsorów (PAP, TVP, tygodnik 
„Nie”). Uczestnicy spotkania otrzymali symboliczne „paczki” z kawą i ptasim 
mleczkiem. Sponsorzy uhonorowani zostali podziękowaniami.
13) Utrzymaliśmy korespondencyjną bazę e-mailową członków SDRPOW. W 
końcu roku liczyła ona 550 aktualnych adresów. Pocztą internetową 
systematycznie informowaliśmy członków Oddziału Warszawskiego SDRP o 
działaniach zarządu, imprezach i wydarzeniach organizowanych w stolicy i na 
Mazowszu, o konkursach, szkoleniach. Odpowiadaliśmy także na pytania i 
problemy zgłaszane drogą mailową przez członków Stowarzyszenia.
14) W 2012 roku zarząd Oddziału Warszawskiego zbierał się 7 razy: 19 
kwietnia, 17 maja, 19 czerwca, 03 września, 19 września, 14 listopada i 18 
grudnia.
15) Oddział Warszawski przyjął 8 nowych członków.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

11000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94,99,z

88,99,z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 391,268.98 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,723.74 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 5.18 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 300,000.00 zł

0.00 zł

300,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 76,169.00 zł

65,214.00 zł

0.00 zł

10,955.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 12,371.06 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2,723.74 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 410,498.68 zł 2,723.74 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,723.74 zł 2,723.74 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

60,946.75 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

346,828.19 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 wypłacono 8 zapomóg w wysokości po 350,00 każda 2,800.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. 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)

1.0 osób

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)

1.0 etatów
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2.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

503.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 8 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 85 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

10.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 50,581.08 zł

a) z tytułu umów o pracę 34,282.66 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 34,282.66 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16,298.42 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,405.03 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,856.22 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 zorganizowanie i przeprowadzenie XXVI Międzynarodowego Kongresu Krytyków 
Teatralnych AICT

300,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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