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Narodowy Instytut
Wolności – Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

✓
✓
✓
✓

Roczne uproszczone 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

Stowarzyszenie Akcja Miasto

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat WROCŁAW

Gmina WROCŁAW

Ulica KNIAZIEWICZA

Nr domu 12

Nr lokalu 4

Miejscowość WROCŁAW

Kod pocztowy 50-454

Poczta WROCŁAW

Nr telefonu 600-892-720

Nr faksu

E-mail biuro@akcjamiasto.org

Strona www akcjamiasto.org

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

2010-11-15

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

2017-10-13

5. Numer REGON

02139708200000

6. Numer KRS

1

0000370435
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Imię i nazwisko

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

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

Wpisany do KRS

Jakub Nowotarski

Prezes

TAK

Agnieszka ImielaSikora

Wiceprezes

TAK

Sandra Domańska

Wiceprezes

TAK

Filip Matusiak

Wiceprezes

TAK

Robert Gacek

Wiceprezes

TAK

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Funkcja

Funkcja

Wpisany do KRS

Witold Straus

Przewodniczący

TAK

Ewa Żabska

Członkini

TAK

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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1. Kontynuowaliśmy działania strażnicze w obszarze mobilności. Ponownie analizowaliśmy dane o wykolejeniach
tramwajów, opublikowaliśmy mapę stanu wrocławskich torowisk, kilkukrotnie wnioskowaliśmy o większe środki na
remonty torowisk, zorganizowaliśmy happening przed Ratuszem i przekazaliśmy prezydentowi Wrocławia tort z okazji 100
wykolejeń.
2. Prowadziliśmy dialog z prezydentem Wrocławia i przedstawiliśmy mu nasze propozycje zmian w dwóch obszarach:
przyspieszenia transportu zbiorowego oraz lepszego utrzymania zieleni.
3. Odbyliśmy kilkanaście spotkań ws. poprawy pracy Straży Miejskiej i większej jej skuteczności w walce z nielegalnym
parkowaniem. Przedstawiliśmy swoje konkretne propozycje, z których część weszła w życie.
4. Wspólnie z organizacjami społecznymi z całej Polski prowadziliśmy kampanię #ChodziOŻycie, gdzie proponowaliśmy
zmiany w prawie w celu ograniczenia liczby oﬁar wypadków drogowych. W lipcu wspólnie ze stowarzyszeniem Miasto Jest
Nasze zorganizowaliśmy brieﬁng pod kancelarią premiera, a to wydarzenie zmieniło bieg debaty publicznej, czego efektem
są zapowiadane przez Rząd zmiany w prawie.
5. Zawnioskowaliśmy o pilotażową linię kolei miejskiej z Wrocławia Leśnicy na Wrocław Główny. Przedstawiliśmy szczegóły
jej wdrożenia, które obecnie analizują urzędnicy.
6. Wzięliśmy udział w obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne dla dzieci,
pokaz ﬁlmów o miastach, które dokonały dużych zmian transportowych w swoich centrach, zorganizowaliśmy publiczne
czytanie książki "Jak rowery mogą uratować świat?".
7. Wnioskowaliśmy o czystsze powietrze we Wrocławiu i więcej środków ﬁnansowych na walkę ze smogiem.
Udowodniliśmy, że największym trucicielem we Wrocławiu jest magistrat, a żadne inne miasto nie ma tylu pieców w
lokalach komunalnych co Wrocław.
9. Zgłosiliśmy wiele projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a w trakcie głosowania promowaliśmy listę
popieranych przez nas projektów. Jak zwykle uczestniczyliśmy też w spotkaniu ewaluacyjnym ubiegłorocznej edycji.
9. Nieustannie uczestniczymy w debatach o mieście, spotykamy się z urzędnikami i piszemy wnioski o zmiany. Z tych
najważniejszych warto wymienić: uwagi do założeń budżetu na 2019 rok, uwagi Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
10. W ramach uzyskanych środków z 1% podatku:
a) stworzyliśmy pilotażową edycję Wrocławskiej Mapy Rzemieślników. Byliśmy we wszystkich lokalach usługowych
Nadodrza, rozmawialiśmy z rzemieślnikami, by spisać ich historię oraz zrobiliśmy im sesję zdjęciową. W 2020 roku
opublikujemy wynik naszych prac na internetowej mapie.
b) Przygotowaliśmy koncepcję kilku ulic z drzewami - stworzyliśmy ich wizualizacje, by przekonać mieszkańców, że w tych
konkretnych miejscach posadzenie drzew jest jak najbardziej możliwe.
c) Przetłumaczyliśmy na język polski materiały propagujące ideę ruchu rowerowego

3

Załącznik nr 2

WZÓR

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie
prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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)

2.2. Informacje na temat
odbiorców innych, niż
wymienieni w pkt 2.1., na
rzecz których działała
organizacja

Osoby ﬁzyczne

1835000

Osoby prawne

10

Zabytki, infrastruktura, komunikacja zbiorowa, zieleń

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

TAK
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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

Lp.

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

4

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

2.

rewitalizacja

Podjęliśmy bardzo wiele inicjatyw, żeby
realizować nasz najważniejszy cel –
poprawę jakości życia we Wrocławiu. Z
tych najważniejszych należy wymienić:
- Zawnioskowaliśmy (jeden z dwóch
wniosków w całym mieście) z
propozycjami do założeń budżetu na
2019 rok. Proponowaliśmy m.in. więcej
projektów związanych z zielenią i
zrównoważonym transportem.
750,00 zł
Podobne postulaty przedstawiliśmy we
wniosku do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. - Staliśmy na straży
czystego powietrza. Występowaliśmy w
mediach, wnioskowaliśmy do
prezydenta. Wszystko po to, żeby
kiedyś oddychać czystym powietrzem.
Przetłumaczyliśmy materiały
propagujące ruch rowerowy w mieście
na bazie doświadczeń Holenderskich.

ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

- Przygotowaliśmy koncepcję kilku ulic
z drzewami - stworzyliśmy ich
wizualizacje, by przekonać
mieszkańców, że w tych konkretnych
miejscach posadzenie drzew jest jak
najbardziej możliwe. - Publicznie
apelowaliśmy do prezydenta
Wrocławia o wstrzymanie wycinek
drzew i zobligowanie spółek miejskich
do stosowania się do zarządzenia
prezydenta o tzw. kartach ochrony
drzew przy inwestycjach, Przedstawiliśmy swoje propozycje na
lepsze utrzymanie drzew w mieście na
spotkaniu z prezydentem.
Przekonaliśmy go, by Wrocław
zainwestował w mapę koron drzew i
aplikację dla pracowników ZZM do
inwentaryzacji drzewostanu.
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3.

działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

Przygotowaliśmy pilotażową edycję
Wrocławskiej Mapy Rzemieślników.
Byliśmy we wszystkich lokalach
usługowych Nadodrza, rozmawialiśmy
z rzemieślnikami, by spisać ich historię
oraz zrobiliśmy im sesję zdjęciową. W
2020 roku opublikujemy wynik naszych
prac na internetowej mapie. Wszystko 4 804,80 zł
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.

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

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

1.
2.
3.
5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
NIE

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. 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

Numer Kodu

Lp.
1.

Przedmiot i opis działalności

Kod PKD:
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2.

Kod PKD:

3.

Kod PKD:

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

1. Informacja o przychodach organizacji

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

14 791,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

14 522,75 zł
0,00

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

zł
0,00

c) przychody z działalności gospodarczej

zł
269,00

d) pozostałe przychody (w tym przychody ﬁnansowe)

zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

0,00
zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób ﬁzycznych i osób prawnych) ogółem

2 842,95
zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

19 446,85 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

9 686,39 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d) koszty administracyjne

9 750,93 zł
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e) pozostałe koszty (w tym koszty ﬁnansowe)

9,53 zł

3. Wynik ﬁnansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

-4 655,10 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

7 069,80 zł

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

7 069,80 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

1
2
3

Pilotażowa edycja Wrocławskiej Mapy Rzemieślników

4 804,80 zł

Koncepcje ulic z drzewami

1 500,00 zł

Tłumaczenie materiałów propagujących ideę ruchu rowerowego

765,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z
następujących zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji.
W przypadku zwolnienia z podatku
dochodowego od osób prawnych dodatkowo podać kwotę)

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich?__________________________
nie korzystała

8
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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.

tak
nie

własność
użytkowanie wieczyste

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:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

nie korzystała

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 etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie
umowy cywilnoprawnej

5 osób

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to
dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie
tak
nie

2.1. Organizacja posiada członków

38

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

0

9
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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)

tak
nie

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)

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (bruyo) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

7 565,00 zł
0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

7 565,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (bruyo) 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)

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

126,00 zł

3 500,00 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

tak
nie

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

tak
nie

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

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1
2
IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Załącznik nr 2

WZÓR

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jakub Nowotarski,
Agnieszka Imiela-Sikora,
Sandra Domańska, Filip
Matusiak, Robert Gacek

Data wypełnienia sprawozdania

23.03.2020
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