
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-05-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. GEN. KAROLA 
KNIAZIEWICZA

Nr domu 12 Nr lokalu 4

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-454 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zarzad@akcjamiasto.org Strona www http://www.akcjamiasto.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-11-15

2017-10-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02139708200000 6. Numer KRS 0000370435

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 Nowotarski Prezes TAK

Agnieszka Imiela-Sikora Wiceprezes TAK

Sandra Domańska Wiceprezes TAK

Robert Gacek Wiceprezes TAK

Aleksander Obłąk Wiceprezes TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Żabska Przewodnicząca TAK

Marta Młynarczyk Członkini TAK

STOWARZYSZENIE AKCJA MIASTO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Zabytki, infrastruktura, komunikacja zbiorowa, zieleń

1. Kontynuowaliśmy działania strażnicze w obszarze mobilności. Wnioskowaliśmy o informację publiczną w zakresie 
wykolejeń tramwajów i publicznie ocenialiśmy plany remontu torowisk. Przeprowadziliśmy kampanię przeciwko 
podwyżce cen biletów MPK, gdzie tłumaczyliśmy, że odniesie ona efekt odwrotny do zamierzonego – zamiast 
większych wpływów do budżetu spowoduje odpływ pasażerów.
2. Wzięliśmy udział w pierwszym wrocławskim panelu obywatelskim. Wystąpiliśmy dwukrotnie jako tzw. strona, czyli 
tłumaczyliśmy wybrane zagadnienia panelistom i przekonywaliśmy ich do głosowania za konkretnymi 
rekomendacjami dla miasta: liniami tramwajowymi, zapewnieniem środków na budowę tras rowerowych w centrum 
miasta, otwarciem ulic dla pieszych i budową przystanków wiedeńskich na ul. Świdnickiej. Przygotowaliśmy dla nich 
bardzo obszerne materiały, gdzie szczegółowo uzasadniliśmy nasze propozycje.
3. Realizowaliśmy projekt „Pieszy Wrocław – drugi krok” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO. W ramach niego przygotowaliśmy wrocławską „Mapę 
Barier w ruchu pieszym”, przeprowadziliśmy wizje w terenie w miejscach, gdzie dochodziło do ciężkich i śmiertelnych 
wypadków z udziałem pieszych, przeanalizowaliśmy wybrane obszary miasta pod kątem parkowania, opiniowaliśmy 
wybrane duże inwestycje miasta, złożyliśmy kilkadziesiąt wniosków o zmiany w trybie KPA.
4. Działaliśmy w obszarze zieleni i przyrody. Z innymi grupami zainicjowaliśmy porozumienie dla Lasu Pilczyckiego, 
które ma na celu ochronę tego obszaru. Wnioskowaliśmy o stworzenie planu zazielenienia miasta – kierunkowy 
dokument, którego wymaga Komisja Europejska, a którego jeszcze Wrocław nie przyjął. Wspieraliśmy mieszkańców, 
którzy działali by ochronić tereny Olszówki Krzyckiej – obszar dzikiej przyrody, który miasto chciało zniszczyć 
budową kolektora deszczowego. Przeprowadziliśmy akcję zazielenienia małego skweru na osiedlu Gaj – 
pokazaliśmy jak małym wysiłkiem można zamienić klepisko w miejsce z estetyczną zielenią. 
5. Prowadziliśmy działania strażnicze w obszarze polityki parkingowej. Wnioskowaliśmy o informację dot. aktywności 
Straży Miejskiej (m.in. o liczbie mandatów, blokad i lawet w każdym tygodniu), wnioskowaliśmy o jej częstsze partole 
oraz o ustawienie słupków na chodnikach tam, gdzie problem jest największy.
6. Edukowaliśmy w temacie bezpieczeństwo ruchu drogowego i byliśmy rzecznikami poprawy sytuacji poprzez 
wprowadzenie pierwszeństwa pieszych przed wejściem na przejście dla pieszych, ograniczanie prędkości, czy 
zwiększenia stawek za mandaty. Wnioskowaliśmy o zmiany infrastrukturalne i organizacji ruchu, które poprawiają 
bezpieczeństwo na drogach Wrocławia.
7. Zaproponowaliśmy zazielenienie ulic Legnickiej i Ruskiej. Przedstawiliśmy ich wizualizacje z uwzględnieniem 
drzew, których dziś bardzo brakuje. Komentowaliśmy zazielenienie ulicy Daszyńskiego.
8. Prowadziliśmy ciągły dialog z urzędem ws. polityki rowerowej. Opiniowaliśmy projekty infrastrukturalne, 
rozwialiśmy z urzędnikami o priorytetach inwestycyjnych. Promowaliśmy wśród mieszkańców przemieszczanie się na 
rowerze w ramach codziennych podróży.
9. Wnioskowaliśmy o uruchomienie pilotażu kolei miejskiej. Rozmawialiśmy z ekspertami kolejowymi. 
Zorganizowaliśmy debatę o książce „Ostre Cięcie” Karola Trammera.
10. Wnioskowaliśmy o stworzenie tras rowerowych na czas pandemii koronawirusa. Takie działania wprowadziło 
bardzo szybko kilkaset miast na całym świecie, a miało to na celu stworzenie alternatywy wobec podróży 
samochodem, szczególnie gdy zaufanie do transportu zbiorowego znacznie spadło. Spotykaliśmy się w tym celu z 
urzędnikami, pisaliśmy wnioski, prowadziliśmy kampanię rzeczniczą.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

Osoby prawne

2152000

10
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem koncepcji 
zazielenienia trasy W-Z we Wrocławiu, czyli ul. 
Kazimierza Wielkiego. Zatrudniliśmy urbanistów i 
architektów do stworzenia społecznej wizji zmiany tego 
miejsca, tak żeby stworzyć przestrzeń dla zieleni.
Zainicjowaliśmy porozumienie dla Lasu Pilczyckiego, 
które ma na celu ochronę tego obszaru. 
Wnioskowaliśmy o stworzenie planu zazielenienia 
miasta – kierunkowy dokument, którego wymaga 
Komisja Europejska, a którego jeszcze Wrocław nie 
przyjął. Wspieraliśmy mieszkańców, którzy działali by 
ochronić tereny Olszówki Krzyckiej – obszar dzikiej 
przyrody, który miasto chciało zniszczyć budową 
kolektora deszczowego. Przeprowadziliśmy akcję 
zazielenienia małego skweru na osiedlu Gaj – 
pokazaliśmy jak małym wysiłkiem można zamienić 
klepisko w miejsce z estetyczną zielenią.

6 845,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Usprawniliśmy naszą Wrocławską Mapę Rzemieślników. 
Rozpoczęliśmy jej rozszerzenie na osiedla Ołbin i 
Kleczków – odwiedzaliśmy tamtejszych rzemieślników i 
rozmawialiśmy z nimi, by spisać ich historię oraz 
zrobiliśmy im sesję zdjęciową. Poprawiliśmy design 
mapy. Wszystko po to, żeby wspierać lokalny biznes w 
trudnych czasach. Przedsiębiorcy muszą konkurować z 
wielkimi centrami handlowymi, które powstały w 
wyniku złego planowania przestrzennego. W efekcie 
trudniej jest im dotrzeć do potencjalnych klientów.

1 270,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 77 346,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77 346,37 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 337,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 282,35 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

65 621,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 106,98 zł

822,61 zł

1 Wrocławska Mapa Rzemieślników 1 435,35 zł

2 Koncepcja Zielonej Kazimierza Wielkiego 6 845,00 zł

3 Program wspomagający zeznania podatkowe w zakresie 1% 2,00 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 56 450,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 71 550,68 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 5 795,69 zł
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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.

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)

0 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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

12 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

39 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać 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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 30 361,81 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30 361,81 zł

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

2 530,15 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 326,31 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jakub Nowotarski
Sandra Domańska

Agnieszka Imiela-Sikora
Robert Gacek
Aleksander Obłąk

Data wypełnienia sprawozdania 2021-05-20
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