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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-06-13

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 Zarządu TAK

Agnieszka Imiela-Sikora Wiceprezeska TAK

Robert Gacek Wiceprezes TAK

Dorota Pędziwiatr Wiceprezeska TAK

Grzegorz Ludwig 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

Piotr Kargul Członek TAK

STOWARZYSZENIE AKCJA MIASTO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej 
w sferze zadań
publicznych w zakresie:
1. Inicjowania i wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
miasta Wrocławia i
aglomeracji wrocławskiej oraz Dolnego Śląska, a także podnoszenia jakości 
życia w nich.
2. Propagowania transportu pieszego, rowerowego i zbiorowego jako 
podstaw mobilności we
Wrocławiu oraz w Polsce i Europie.
3. Wspierania rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego we 
Wrocławiu, w tym
wypracowania praktyki konsultacji społecznych i działania na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnych.
4. Promowania postaw obywatelskich, aktywności społecznej oraz 
wolontariatu, a także
upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich.
5. Działania na rzecz rewitalizacji istniejących i tworzenia nowych 
przestrzeni publicznych we
Wrocławiu, m.in. placów miejskich, deptaków, skwerów i innych, w tym 
takich, które zachęcają do
aktywności fizycznej.
6. Działania na rzecz ochrony zabytkowej tkanki miejskiej oraz 
propagowania korzystnych dla
zrównoważonego rozwoju Wrocławia rozwiązań z zakresu planowania 
przestrzennego i architektury.
7. Ochrony terenów zielonych w mieście stanowiących miejsca 
wypoczynku dostępnych dla
wszystkich mieszkańców.
8. Integrowania środowisk zainteresowanych rozwojem miasta dla 
wymiany wiedzy, doświadczeń i
wzajemnego wsparcia celem wspólnego, lepszego i skutecznego działania.
9. Wspierania rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego 
regionu.
10. Promocji Wrocławia i Dolnego Śląska.
11. Popularyzowania wiedzy dotyczącej wszelkich zagadnień związanych z 
rozwojem miasta i regionu.
12. Wspierania rozwoju turystyki oraz aktywnego wypoczynku i kultury 
fizycznej, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży.
13. Ochrony i promocji zdrowia.
14. Wspierania edukacji, w tym pozaformalnej, a także innych 
alternatywnych form kształcenia i
rozwoju.
15. Działania na rzecz umacniania dialogu międzykulturowego i integracji 
kultur.
16. Działania na rzecz zwiększania świadomości obywatelskiej i wspierania 
partycypacji społecznej
w zarządzaniu regionem.
17. Poprawy jakości życia publicznego w Polsce, a także działanie 
wspomagające rozwój demokracji.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-13 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a) Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, konkursów, seminariów, 
warsztatów, imprez
masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia,
b) Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,
c) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 
gospodarczym oraz środkami
masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
d) Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, wydawniczej, 
publicystycznej oraz
szkoleniowej,
e) Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o 
zbliżonych celach oraz zakładanie i
przystępowanie do innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
w organizacjach krajowych i
międzynarodowych,
f) Działanie na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz 
propagowanie postaw
obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
g) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych 
oraz wykładów i warsztatów
twórczych i edukacyjnych,
h) Organizowanie kół i spotkań dyskusyjnych,
i) Inicjowanie akcji propagujących aktywność młodzieży, wspomagających 
realizację jej pomysłów,
a także organizowanie wyjazdów i wymian młodzieżowych,
j) Monitorowanie działań władz związanych z rozwojem miasta oraz 
proponowanie zmian
legislacyjnych, mających na celu udoskonalenie istniejących oraz 
wprowadzanych ram prawnych,
k) Prowadzenie konsultacji z władzami w celu wypracowania optymalnych 
rozwiązań w zakresie
partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem i regionem,
l) Realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
m) Inne działania prowadzące do realizacji celu statutowego.

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)

zwierzęta, zabytki, lasy i parki, komunikacja zbiorowa

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

2414207

10

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

1. Prowadzenie podcastu o tematyce miejskiej: "Podcast Akcja Miasto". Do tej pory nagraliśmy odcinki m.in. na następujące 
tematy: pomoc dla Ukrainy, kwestie zmian w cenach mandatów, zabytkowa wartość Solpolu, Park Południowy jako własność 
mieszkańców, zalety Foodsharingu, zalety lokalnych jarmarków bożonarodzeniowych vs. jarmark na Rynku, jak miasta powinny 
dostosowywac sie do zmian klimatycznych, młodzi w obronie praworządności, konsultacje społeczne oraz kryzys klimatyczny.
2. Kampania na rzecz kolei miejskiej i aglomeracyjnej. Przygotowaliśmy dwa projekty uchwał, dla Rady Miejskiej Wrocławia i dla 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zbieraliśmy pod nimi podpisy w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. 
Występowaliśmy na sesjach Rady i Sejmiku i przekonywaliśmy radnych do poparcia naszej inicjatywy. Uchwała Sejmiku została 
przyjęta jednogłośnie.
3. Kampania na rzecz przebudowy ul. Świdnickiej dotycząca ciągu rowerowego oraz przystanków wiedeńskich. 
Wyprodukowaliśmy też filmiki wyjaśniające dlaczego to jest tak ważne. które potem zostały umieszczone na youtube i mediach 
społecznościowych
4. Dokończyliśmy projekt Pieszy Wrocław Krok 2, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków PROO. W ramach 
projektu przeprowadziliśmy szereg działań strażniczych, w tym: opracowaliśmy karty ocen ulicy, prowadziliśmy analizy 
sygnalizacji oraz miejsc parkingowych, przeprowadziliśmy pomiary prędkości, stworzyliśmy interaktywną mapę wypadków. 
Napisaliśmy też kilkadziesiąt wniosków o zmiany, wnioski do dokumentów strategicznych, opinie do prowadzonych inwestycji 
oraz teksty na naszej stronie internetowej.
5. Kontynuacja działań strażniczych w obszarze nielegalnego parkowania. Złożyliśmy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o 
sprawdzenie, czy polityka parkingowa magistratu jest prowadzona poprawnie. We wniosku przedstawiliśmy szereg danych o 
działaniach Straży Miejskiej, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urzędu Miejskiego, które powodują, że Wrocław z tytułu 
płatnego parkowania ma dochody o 30-50 mln zł rocznie niższe niż inne miasta porównywalnej wielkości.
6. Promocja naszych członków do Rad Osiedli. Z 9 startujących wybory wygrało 8 osób. Jednej zabrakło jednego głosu.
7. Edukacja w temacie zrównoważanej  mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadziliśmy zajęcia w tym zakresie 
dla dzieci w wieku szkolnym podczas osiedlowego festynu i w szkole.
8. Podsumowaliśmy półmetek kadencji prezydenta Jacka Sutryka. Oceniliśmy jego działania w pięciu obszarach: transport, 
przyroda i środowisko, smog, dialog społeczny i klimat.
9. Przedstawiliśmy społeczną koncepcję Wrocławskiego Programu Tramwajowego. Zaprezentowaliśmy w niej eksperckie 
wyliczenia, na ile środków unijnych na budowę nowych tras tramwajowych może liczyć Wrocław w najbliższych latach. 
Pokazaliśmy też 3 scenariusze inwestycyjne z trasami możliwymi do realizacji.
10. Wnioskowanie o utworzenia wrocławskiego Planu Zazieleniania i w efekcie uczestnictwo w konsultacjach na ten temat. 
11. Współorganizowanie rozmów aktywistów z Nadleśnictwem i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska dotyczących 
przyszłości Lasu Pilczyckiego (obszar Natura 2000). Zorganizowanie akcji Sprzątania Lasu i spaceru przyrodniczego. Prowadzenie 
edukacyjnego fanpage na Facebooku na temat Lasu Pilczyckiego.
12. Podejmowanie interwencji w przypadku nieprawidłowości przy ochronie drzew na placach budowy i przy remontach dróg.
13. Opiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Wrocławia.
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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) 182 151,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 182 151,35 zł

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Dalsze prace nad Mapą Rzemieślników. W 
drodze wywiadu zebraliśmy punkty na osiedlach 
Wrocławia: Nadodrze, Ołbin, Kleczków, Plac 
Grunwaldzki gdzie można skorzystać z usług i 
produktów lokalnych rzemieślników. Można na 
niej również znaleźć informacje na temat godzin 
otwarcia i kontakt do rzemieślników, a w 
niektórych przypadkach również historię, która 
stoi za danym zakładem. Mapa ma formę 
internetową: 
https://wroclawscyrzemieslnicy.pl/. Pieniądze 
zostały wydane następująco: opłata za stronę 
mapy rzemieślników oraz wydruki (zgody i 
RODO dla rzemieślników)

94.99.Z 254,43 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-13 5



8 809,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 157 759,35 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 582,20 zł

2.4. Z innych źródeł 0,50 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 1 260,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 254,43 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

1 usługi internetowe 148,83 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

49 940,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

107 819,10 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

w 
tym:

7 940,50 zł

7 641,70 zł

0,00 zł

0,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 611,76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego 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: 166 029,60 zł 254,43 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

163 539,59 zł 254,43 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,25 zł

2 488,76 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 wydruki 105,60 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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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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. 0,50 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)

0,00 etatów

20 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

2.1. Organizacja posiada członków

45 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)

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

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 85 511,62 zł

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

85 511,62 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)

443,33 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) 

77,77 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)  

259,78 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 85 511,62 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 85 511,62 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-06-13 9



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

2 000,00 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

1 000,00 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

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

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

4 000,00 zł

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

1 Pieszy Wrocław - Drugi Krok Kontrola i wsparcie 
administracji samorządowej w 
organizacji ruchu pieszego w 
mieście.

Narodowy Instytut Wolności 107 819,10 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 Nowotarski
Agnieszka Imiela-Sikora

Robert Gacek
Dorota Pędziwiatr
Grzegorz Ludwig

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-13
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